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  آغازسر
  اي نام تو بهترين سرآغاز
  بي نام تو  نامه كي كنم باز

  
تا دارد  و  هسیمان از آغاز فعالیت خود سعی بر آن داشتصنفی کارفرمایان صنعت انجمن 

ایـن امـر بـا یـاري     . ت سیمان سروسامان بهتـري بخشـد  آینده صنعو به وضع فعلی  کهراهی بیابد 
میسر گردید و در این راه  ممکن ومحترم اعضاء گرامی انجمن و راهنمائی و ارشاد هیئت مدیره 

از تجربیات پیشکسوتان  عزیزي که عمر گرانبها ي خود را در پیشرفت و بهتر شدن این صـنعت  
همــواره هیئـت مـدیره انجمـن را     ،اءحمایـت همیشـگی اعضـ   . شـد انـد اسـتفاده    مصـروف داشـته  

مکاتبات و مذاکرات خسـتگی ناپـذیر خـود را در ایـن راه ادامـه      تالش، اي تازه بخشید و  روحیه
نشـیب   فـراز و  از و راه پـر  دادند و از تجربیات دست اندرکاران بزرگان این صنعت بهره جستند،

  .  طی کردندا رصنعت سیمان است  وسعۀرسیدن به هدفی خوب و سازنده که همان ت
سیمان بویژه در چهـار سـال گذشـته سـعی     صنفی کارفرمایان صنعت هیئت مدیره انجمن 

سـازمان مـدیریت    کـه توسـط  بررسـیهائی  طـی  . مدیره قبلی را ادامـه دهنـد   هاي راه هیئت تانمود 
   :صنعتی در موضوعات

  در صنعت سیمانعلل عدم سرمایه گذاري بخش خصوصی  -1
  رایط فعلیارزیابی صنعت سیمان در ش  -2

وزراي صنایع ، سازمان مدیریت برنامه ریزي ومجلس و به مسئولین محترم دولت ، انجام گردید 
ور شـدند کـه ایـن    آیاد گانمصرف کنند و گانسازمان حمایت از تولیدکنند ،معادن و بازرگانی

هزار یکصـد تن در روز اکنون به یکصد  و تولید گذرد، صنعت بیش از هفتاد سال از عمر ش می
انـد و بـازدهی گذشـته را ندارنـد      ها فرسـوده شـده   اغلب کارخانه. تن در روز افزایش یافته است

یـا اگـر هـم     لغ زیادي براي بازسازي این واحدها در حسابهاي شرکتها منظور نشده واهمچنین مب
سـوي   از .نخواهد بـود ها امکانپذیر  کارخانهها بازسازي  هدفتري است که با این ذخیر رقامشده، ا

خریداري شده امروزه به حـال تبـدیل و بعنـوان سـود     ی هائی که با دالر هفتاد ریال دیگر کارخانه
هـاي ملـی    نمایند که سودي کاذب است و به عبارتی دیگـر سـرمایه   بین صاحبان سهام تقسیم می
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که بخش خصوصی در صنعت سـیمان   این مو قعیت سبب شد .شود کشور بعنوان سود تقسیم می
میلیون تن بود و بعد از انقـالب دو   5/9تولید سیمان قبل از انقالب حدود . ننمایندگذاري  سرمایه

واحد کوچک در آباده و اکباتان بوسیله بخش خصوصی با شـک و تردیـد و ناامیـدي از وضـع     
دولـت نیـز بـا ایجـاد شـرکت احـداث       . شـد  تأسـیس ) حدود پانصد تن در روزبا ظرفیتی (آینده 

با پرداخت مبلغ پنچهزار ریال به آن شرکت بـه ازاء هـر تـن    تا کرد ها را موظف  صنعت کارخانه
احداث صنعت توانسـت تـا   شرکت هرچند که  .تولید نسبت به توسعه صنعت سیمان اقدام نمایند

  . نشد حلل کتولید صنعت سیمان را تحت مدیریت خود درآورد ولی در کل مش% 20حدود 
، امـور  بازرگـانی  معـادن، و صـنایع   هیئت مدیره انجمـن در گزارشـهاي خـود بـه وزارت    

از  سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي و سـازمان حمایـت     مسکن و شهرسازي، و دارائی،اقتصادي 
بین رفتن بازار سیاه سیمان که هر سـاله   براي ازکه  یادآور شد کنندگان و تولیدکنندگان مصرف

تعـادلی و  قیمـت  داده شـود از   اجـازه  باشـد،  از اردیبهشت تا پایان آبان ماه گریبانگیر کشـور مـی  
گـذاري   هـا کـه نقشـی در تولیـد و سـرمایه      استفاده شـود و دالالن و واسـطه   فروش سیمانشناور 

امـور  وزیـر  حتـی  . نماینـد   بـه جیـب خـود واریـز مـی      هزار میلیـارد ریـال  ندارند سودي معادل دو
دیریت و ســازمان مــ هبــ 16/8/1382ورخ  مــ 45247دارئــی وقــت طــی نامــه شــماره  اقتصــادي و

اعالم داشـت مبلـغ    ایرانبانک مرکزي و بازرگانی وزارت  معادن،و وزارت صنایع  ریزي، برنامه
که انجمن گذارده پیشنهاد کرد  صحه بر نظردر حقیقت  وشود  ها ریخته می فوق  به جیب واسطه

انجمـن از   در تعاقـب ایـن مکاتبـات،   . حل گردد موضوع بررسی و مشکلدر نشستی چهارجانبه 
شـناور بـه    قیمـت سیمان بـا  که اجازه دهند  تامعادن درخواست کرد و اري بازرگانی و صنایع وز

ایـن   .ا بـه حـداقل کـاهش یابـد    یـ ها جلوگیري شده و  فروش برسد تا از بازار سیاه و سود واسطه
 امضـاي وزاري بازرگـانی و  ه بـ  25/12/81تصویب طـرح جـامع سـیمان در تـاریخ     درخواست با 

معـاون اول ریاسـت   (پس از مالقاتهاي مکرر با کمیته تنظیم بـازار   .قق گردیدمح معادن و صنایع
کـل  و رئـیس   دارائـی امـور اقتصـادي و   وزیر  معادن، وزیر بازرگانی،و جمهور ي،  وزیر صنایع 

وعـه  مدر مج) گانومصـرف کننـد   گانتولیدکننـد از سـازمان حمایـت   و ریاست  بانک مرکزي،
 در دنبالـه ایـن موافقـت،    .اعـالم گردیـد   1382ح از آذرمـاه  اجازه اجراي این طر کاخ سعدآباد،

را ملزم به تعهدنامه هاي سیمان  کارخانهمدیران عامل  معادن و بازرگانی، هاي صنایع و وزارتخانه
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براساس آن شرکتهاي سیمان بایستی مابه التفـاوت قیمـت سـیمان را در سـه      که نمودند 26/8/82
  :دنهزینه نمایزیر منظور 

  ساله  30با کارکرد هاي  کارخانهبازسازي  -1
  توسعه صنعت سیمان  -2
 )میلیون تن 5/1بمیزان ( مین کمبود سیمانأت -3

شد رانـدمان تولیـد    د که در چهار سال گذشته حتی آنگاه که تعهدنامه امضاءنناگفته نما
بـراي تولیـدي بـا حـدود      کننـدگان تشـویق تولید عـوض   بود کـه در  %95 -%100ها بین  کارخانه

بار مضاعفی بر گردن آنها گذارده شد و سزوار نبود که واردات سـیمان از سـوي    یظرفیت اسم
جامعه فعـال خـانواده سـیمانی     اندرکاران سیمان و که دست از آنجائی. تولیدکنندگان انجام شود

انجمـن و   اعضـاء  .پـذیراي انجـام ایـن امـر شـدند      معتقد به رشد صـنعت سـیمان بـوده و هسـتند،    
طـرح   13اجراي ماده بیشتر این سنگ اندازیها خسته نشدند و با پیگیري  هیئت مدیره از خصوصاً

باشـد کـه سـیمان از زنـدان      مـی  13شاه بیت این طرح همان ماده . ندشد جامع سیمان را خواستار
زنـدان قیمـت   در مصالح ساختمانی تنها سیمان  قلم 150چون از میان  .قیمت گذاري خارج شود

بـه یـک    14 ایـران به یـک اسـت ولـی در     5به سیمان در دنیا  قیمت میلگرد نسبت .گذاري است
با اجراي طرح فوق بخـش خصوصـی در سـرمایه گـذاري در صـنعت سـیمان        خصوصاً. باشد می

با استفاده از نرخ شناور و برداشت از صـندوق ذخیـره ارزي راه    خود نشان داد و رغبت خوبی از
وگرنه تمامی طرحهـاي   حمایت خارج شود، الزم بود که سیمان از سبد. توسعه سیمان تعیین شد

صـندوق ذخیـره ارزي   مخل میلیارد دالر از  2/1گذاري حدود  جدید سیمان که با صرف سرمایه
سـیمان بابـت خریـد    در سال تولیـد  براي ایجاد ظرفیت جدید چهل میلیون تن تأمین مالی شده و 

رف پـنچ سـال راه انـدازي    باشد بجاي این که ظـ  آالت از خارج کشور در دست اقدام می ماشین
  .دیانجام خواهد سال بطول  10به زمانی بیش از شود 

بدین ترتیب سیل مکاتبات از سوي انجمن ادامـه یافـت و در آن نوشـتارها خـاطر نشـان       
بعنـوان مثـال در کـالن     .داردچشـمگیري نـ   سـهم قیمت سیمان در کار ساخت و ساز که گردید 

اسـت و آنچـه قشـر مصـرف کننـده را دچـار       % 3/0 - %4/0حـدود   شهرها مثل تهران، اصـفهان، 
 انتا صاحب آنرا باید در سبد حمایتی قرار داد و نماید قیمت زمین است دغدغه و دلهره سرپناه می
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وضـعیت  خواسـت تـا   اقتصـادي   یی از مراکـز پژوهشـ  یانجمن طی قراردادهـا . سرپناه زیاد شوند
رشد جمعیـت و رشـد مصـرف بـه      ،شتغالزائیا ،و گذشته سیمان را از بعد اقتصادي آینده، فعلی،

انجمن تولیدکنندگان فعال این صنعت را نیـز بـه مسـئولین امـر گوشـزد      نظریات تصویر بکشند و 
بلکه آنهـا لـزوم خـروج     کنند و این نباشد که دل مشغولی مدیران تولید فقط افزایش قیمت باشد

اولـین  تـوان بـه برگـزاري     راه مـی  در ایـن  .سیمان از سبد حمایتی را مستدل و مسـتند بیـان دارنـد   
ایـن مکاتبـات و    .امیرکبیـر اشـاره نمـود   صـنعتی  دانشـگاه   همکاريبا ایران سمینار اقتصاد سیمان 

جامـه عمـل بپوشـد و دولـت      26/12/83هاي انجمن در یگزارشهاي اقتصادي سبب شد که پیگیر
  . سیمان را از سبد حمایتی خارج سازد

سعی کرد که راه تعامل سـازنده را بـا   ۀ اخیر خود سال چهارتصدي انجمن سیمان در این 
و از تحمـل دسـتورات    معـادن و بازرگـانی پـیش گیـرد،    و هـاي صـنایع    دولت بـویژه وزارتخانـه  
طالئی براي صـنعت سـیمان پدیـد     یدورانکه توان گفت  با این تعامل می .تحمیلی خوداري کرد

مل انجمن با دولت در همین روزهاي اخیـر  و لزوم تعا نمودآمد و انجمن جایگاه قدرتمندي پیدا 
. دولـت ضـروري و الزم شـناخته شـد    و صنعت  نمایان بود و همراهی دانشگاه ونیز دولت جدید 

با مد نظـر  کشور ریزي  و مدیریت و برنامه یامید است مسئولین محترم صنعت و بازرگانی و بانک
پیش آورند تا پروژهاي سیمان بـه  این کتاب موقعیتی را براي این صنعت کهن  طالبقرار دادن م
از لـوازم  بخـش خصوصـی   بانکها بـه  اعطاي تسهیالت افزایش سرعت در  .اندازي شوند موقع راه

ساالنه ها که چهل میلیون تن ظرفیت  هبراي راه اندازي پروژ زیرا ،کار توسعۀ صنعت سیمان است
در پایـان   .نیازمنـد اسـت   ریـال  هـزار میلیـارد  ل برند به نقدینگی حدود چه میتولید سیمان را باال 

همـت ایـن صـنعت و    پرداند از حمایتهاي همشیگی اعضاءگرامی انجمن مـدیران   وظیفه خود می
محمدرضـا   ،نادر پالسید ،جنابان آقایان اسداهللا عابدي(همچنین راهنمائیهاي هیئت مدیره محترم 

در چهـار سـال   کـه بنـده را در اجـراي امـور انجمـن       )هوشـنگ ادهمـی   و حسین لطفی ،حیدري
خانواده سیمان  وفیق فرد فرد اعضاءت ومایم نمساعدت فرمودند سپاسگزاري  گذشته معاضدت و

  .را از درگاه خداي بزرگ خواستار است
  با آرزوي  ترقی و تعالی صنعت سیمان کشور                                                     

 سیمان صنفی کارفرمایان صنعت دبیر انجمن  -جالل صفارزاده                                      



 س     اقتصاد سیمان ایران و جهان

  پیشگفتار
نقش مهمی در اقتصاد ایران و جهان دارد و بررسی مداوم این هاي مختلف  از جنبهیمان س

هاي مختلف تولید و تجارت و محیط زیست  صنعت با توجه به تحوالت سریع جهانی در بخش
سازي سیمان در  هاي ظرفیت برنامه. ین صنعت استو ارتباطات از ضروریات کارا نمودن ا

هایی نظیر گرم شدن زمین و باال آمدن  وقوع پدیدههاي آینده و مازاد تولید سیمان ایران و  سال
المللی و افزایش تقاضاي سیمان در منطقۀ  آب دریاها و سانومی و طوفان کاترینا از نظر بین

هاي  اي و مسائلی نظیر سیاست فتی از نظر منطقهخلیج فارس به دلیل افزایش درآمد کشورهاي ن
ها و افزایش سرانۀ مصرف سیمان در ایران همه منجر به  اصالح ساخت و ساز مسکن در روستا

   .شود سیمان میو نتیجتاً اقتصاد افزایش اهمیت سیمان 
هاي اقتصادي  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بررسیبه درخواست نگارنده 

شروع نمود که اولین آنها بررسی ساختار اقتصادي  سیمان هاي اقتصاد را در زمینه متنوعی
افزاري براي تحلیل کارخانۀ سیمان آبیک  ارائه یک بانک اطالعات نرم باکارخانۀ سیمان آبیک 

هاي اقتصادي  ها و ناکارائی نرم افزار مربوطه توان ارائۀ کامل وضعیت اقتصادي و کارائی. 1بود
داد و چگونگی فعالیت کارخانه و فاصلۀ آن از تولید بهینه را  ولید سیمان را نشان میفرآیند ت

قرار بود در مراحل بعدي پروژة مزبور براي سایر کارخانجات سیمان تحت . ساخت مشخص می
  .2پوشش نیز تعمیم یابد که این طرح ادامه نیافت

 

شرکت سهامی عام سیمان فـارس و خوزسـتان،   بررسی ساختار اقتصادي کارخانه سیمان آبیک، بیژن بیدآباد،  -1
  .1378آبان 

  :مطرح شد 1383اي از این طرح طی دو مقاله در کنفرانس سیمان تهران  خالصه - 2
مجموعـه مقـاالت همـایش    . کارخانـۀ سـیمان آبیـک   در هـاي تولیـد    ساختار اقتصادي و هزینـه بیدآباد، بیژن  •

، شرکت سیمان 1383مهر  12-13المللی سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت سیمان تهران،   بین
  .581-600فحات تهران با همکاري دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، جلد دوم، ص

 http://www.geocities.com/bijan_bidabad/Abyekfunction2.html 
المللـی سـیمان، بـه     مجموعـه مقـاالت همـایش بـین    . هاي تحلیل اقتصادي کارخانۀ سیمان روشبیژن بیدآباد،  •

، شرکت سیمان تهـران بـا همکـاري    1383مهر  12-13ن سال تأسیس شرکت سیمان تهران،  پنجاهمی مناسبت
  .503-531دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، جلد دوم، صفحات 

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/Abyekanalysis2.html  
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این . بودانی بر صنعت سیمان در مورد اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهبعدي بررسی 
ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دفتر برنامهدر  1382در سال  پروژة تحقیقاتی

هاي مقدماتی در ارتباط با موضوع فوق طی  بررسی .آغاز گردیدبه سفارش شرکت مزبور 
هیئت اعزامی  عزیمتپس از . 1ارسال گردید) 2004بارسلون (اي به کنفرانس سیمان اروپا  مقاله
کسب شد که در  ضوعکنفرانس و ارائۀ سخنرانی و تبادل نظر اطالعات جدیدي نیز در این مو به

 و 2گردیدمجلد تنظیم  7این تحقیق در  .مورد استفاده قرار گرفت مربوطهطرح مستندات 
و بسیاري از  استبسیار مفصل و بیش از هزار و اندي صد صفحه  آنگزارشات و مستندات 

توانست  لذا انتشار آن نمی. اند مطالب آن تخصصی در مورد جواب به سؤال فوق مطرح شده
  . براي همه جالب توجه باشد

در همین اثنا دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن بررسی آزادسازي قیمت سیمان را 
اد قیمت سیمان اقتص«: در دستور کار خود قرار داد و لذا بر این مبنا بررسی دیگري تحت عنوان

مقاالت متعددي نیز از تحقیقات فوق استخراج گردید . آغاز شد مزبوربا حمایت شرکت  »ایران
   3.ها در سمینار اقتصاد سیمان ایران مطرح شدند که با همکاري همکاران تحقیقاتی این پروژه

 

1 Effects of Iran's WTO Accession on the cement industry. With co-operation of Nahid Kalbasi 
Anaraki. European Cement Conference 2004 proceedings, 4th conference and exhibition for the 
trends, the environment, emissions trading, markets, production and processing technology of 
cement in Europe, 15-16 March 2004, Barcelona, Spain, pp.3.1-3.8, Pro Publications International 
Ltd.   http://www.geocities.com/bijan_bidabad/cement.htm 

  :عناوین مجلدات از قرار زیر است -2
 ساختار اقتصادي صنعت سیمان ایران  .1

 سیمان جهان  .2

 سازمان تجارت جهانی و ایران  .3

 المللی سیمان کشورها و سازمان تجارت جهانی و معاهدات بین  .4

 رت جهانیاي و گمرکی در بازرگانی خارجی سیمان ایران و سازمان تجا تعرفه و موانع غیرتعرفه  .5

 آثار کمی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان  .6

 گیري خالصه و نتیجه .7
  :در کنفرانس اقتصاد سیمان ایران ارائه شدند 1384مهر  5که در  عناوین مقاالت از قرار ذیل است -3

 . محیط زیست و صنعت سیمان در ایران و اروپا •
http://www.geocities.com/bidabad6/mohitezist-cement-2.html  
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از طرفی جاي . توانست براي محققین اقتصاد سیمان جالب باشد همۀ این مستندات می
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان . کتابی در باب اقتصاد سیمان ایران و جهان خالی بود
تدوین و هاي مزبور  مطالب طرحبرخی از براي رفع این نقیصه پیشنهاد نمود تا کتابی با استفاده 

     .به رشتۀ تحریر درآمدحاضر لذا حسب این تقاضا کتاب  .گیردمندان قرار  در اختیار عالقه
سن توجه جناب آقاي مهندس جالل صفارزاده دانم که از ح بر خود الزم میه دینوسیلب

هاي هیئت مدیرة این انجمن  و حمایتانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ریاست محترم 
و هوشنگ آقایان مهندسین اسداهللا عابدي، نادر پالسید، محمدرضا حیدري، حسین لطفی 

حمایتهاي شرکت سهامی عام سیمان . این کتاب قدردانی نمایم در ارتباط با سفارشادهمی 
پورخلیل مدیران محمدحسن هوشنگ ادهمی و  ینآقایان مهندس خصوصاًفارس و خوزستان 

عباس مهندسین اکبر حمزه و  علیمحمد بد عضو هیئت مدیره و انآقای عامل سابق و فعلی و
ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه  برنامهاز دفتر  مزبورشرکت  ین سابق و فعلیآزادي مشاور

همه شرایط  مزبوردفتر و همچنین آقاي دکتر مرتضی میرمحمدرضائی ریاست صنعتی امیرکبیر 
. بذل توجهات ایشان قابل سپاسگزاري استو الزم براي انجام این تحقیقات را فراهم آورد 

آقاي دکتر حسین  و خانم دکتر ناهید کلباسی انارکی: همکاران خود در تحقیقات مزبور
و آقاي دکتر عباس نژاد  آقاي مجید اسماعیل وفتحیۀ طبري دکتر خانم  وحشمتی موالئی 

                                                                                                                                         
 .الگوي تعدیل پویاي عدم تعادل و بررسی اثر کاهش تعرفه بر تجارت سیمان ایران •

http://www.geocities.com/bidabad6/tarif-change-cement-2.html  
 .هاي سیمان گردش نقدینگی پروژه •

http://www.geocities.com/bidabad6/gardesh-naghdinegi-cement-1.html  
 . تولید سیمان (DRC)ی هزینۀ منابع داخل •

http://www.geocities.com/bidabad6/drc-cement-1.html  
 . انداز عرضه و تقاضاي سیمان در ایران و جهان چشم •

http://www.geocities.com/bidabad6/cheshmandaze-cement-3.html  
 .سازي اقتصادسنجی آزادسازي قیمت سیمان شبیه •

http://www.geocities.com/bidabad6/azadsazi-gheymat-cement-1.html  
 .گذاري و قیمت سیمان ارتباط بازدهی سرمایه •

http://www.geocities.com/bidabad6/gheymat-bazdehi-cement-1.html  
 . المللی سیمان اقتصاد حمل و نقل داخلی و بین •

http://www.geocities.com/bidabad6/transport-cement-2.html 

http://www.geocities.com/bidabad6/tarif-change-cement-2.html
http://www.geocities.com/bidabad6/gardesh-naghdinegi-cement-1.html
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http://www.geocities.com/bidabad6/azadsazi-gheymat-cement-1.html
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و بسیاري از کسانی که مهناز ربیعی دکتر اطمینان و آقاي مهندس عمادالدین مردانی و خانم 
یباف و نظرات مشورتی آنان در انجام این تحقیقات کارگشا بوده منجمله آقاي دکتر مهدي زر

هاي مختلف تهیه آمار و اطالعات و یا تایپ و تکثیر به انحاء مختلف  سایر افرادي که در زمینه
باشند و از همۀ  همه در به ثمر رسانیدن ماحصل این اقدامات با بنده شریک میاند  یاري رسانده

  .منمای سپاسگزاري میاین بزرگواران 
از خوانندگان درخواست دارد ب است و هاي کتاب همه از قصور اینجان نواقص و کاستی

  .اشتباهات را گوشزد نمایند تا در چاپهاي بعدي مدنظر قرار گیرد تا
 1بیژن بیدآباد

  

 

1-Email: bijan_bidabad@msn.com                          Web: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/  
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 3    صاد سیمان ایران و جهانتاق

  مقدمه 
در توسعه اقتصادي و عمـران ملـی    سیمان یکی از صنایع راهبردي است که نقش مهمی را

ترین سطح تولید را بین سایر صنایع به خـود اختصـاص داده    ، وسیعکند و در جهان امروز ایفا می
امـروزه بـه عنـوان یـک      باشد و هاي صنعتی در جهان می ترین فرآورده سیمان از پرمصرف. است

کاالي آینده ساز، پیش نیاز توسعه، اشتغال و پیشرفت، در همه کشورها مورد توجه ویژه است و 
تولیـد  . ه و براي سـاخت زیربناهـا، اهمیتـی دو چنـدان دارد    این کاال در کشورهاي در حال توسع

  .شود شناخته می در هر کشوري هاي رشد و توسعه عنوان یکی از شاخص سیمان به
خـواص چسـبندگی و    اي کـه  تـوان بـه عنـوان مـاده     طبق یک تعریف ساده، سیمان را مـی 

عنـوان یـک محصـول کـم     به از نظر تقاضا  ،انسجام بین سایر قطعات معدنی دارد و در عین حال
کشش تلقی نمـود، زیـرا در سـاختمانهاي مسـکونی و غیرمسـکونی، در تاسیسـات صـنعتی و در        

ها، ماسه، آجر و سـایر اجـزاي    هاي بنا و در سایر موارد، به هم چسباندن سنگ سازي و اسکله راه
لـت در  بـه همـین ع   .متشکله، این کاال را به صورت کاالیی غیر قابل جـایگزینی درآورده اسـت  

جهان امروز، سیمان به عنوان یک کاالي استراتژیک براي اجراي عملیات زیر بنایی مثـل ایجـاد   
هاي آبیاري کشاورزي، سدها، احداث بنادر، بزرگراههـا، راه آهـن و تاسیسـات صـنعتی و      شبکه

  . باشد اداري مطرح می
در  1312ن در سال اولین واحد سیما. باشد ساله برخوردار می 70سیمان در ایران از قدمت 

واحد تولیدي با  40حدود ) 1383(حال حاضر  تن در روز بنا شد و در 100شهرري با ظرفیت 
ل به تولید سیمان اشتغال میلیون تن در سا 32ا بهزار تن در روز و  100حدودبیش از ظرفیت 
ایران  میالدي 2002ال سدر و صنعت سیمان همواره تحت حمایت دولت بوده، . دارند
   1.باشد دهمین مصرف کننده این محصول معدنی در جهان میراچه

در حال حاضر بسیاري از کشـورهاي اروپـایی بـا توجـه بـه عوامـل زیسـت محیطـی و نیـز          
. دهند از واردات سـیمان اسـتفاده نماینـد    ساختار خاص اقتصادي به جاي تولید سیمان ترجیح می

بازارهـاي  در توانـد   رزان قیمـت خـود، مـی   ایران با توجه به وسعت جغرافیـایی و عوامـل تولیـد ا   
  . خارجی سیمان نقش مؤثري داشته باشد
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تعـادل بـین    مبه عـد و تقاضاي روزافزون سیمان همواره هاي سیمان  اجراي طرحکند روند 

، موجـب بـه وجـود آوردن    هـاي دولتـی   منجر شده و با قیمت گذاري عرضه و تقاضاي این کاال
هـاي آتـی    هـاي سـال   چنانچه ظرفیت سازي. گردیده استمان سیبازار سیاه و سیستم چند نرخی 

  . عرضۀ سیمان بر تقاضاي داخلی آن فزونی خواهد گرفت 1385طبق برنامه پیش رود از سال 
میلیارد ریال سرمایه  1000براي ایجاد یک واحد یک میلیون تنی سیمان در سال تقریباً به 

شوند  در ایران تولید نمیتولید سیمان آالت  بخشی از ماشین .1سال وقت الزم است 3-5و حدود 
هاي اخیر پیشرفتهاي زیادي در زمینه تولید تجهیزات کارخانجات  در سال. اتی هستندو وارد

کاهش % 30سیمان در ایران صورت گرفته و وابستگی این صنعت را به تجهیزات خارجی تا 
اند و بخش  بوده انکهاسرمایه گذار عمده در بخش سیمان تا کنون دولت و ب. داده است

قیمت گذاري دولتی تمایل  به دلیلو حاشیه سود پایین زیاد سرمایه نیلز به خصوصی به دلیل 
  .گذاري در صنعت سیمان دارد کمتري به سرمایه

میلیون تن برآورد  60-70را حدود  1400مراجع رسمی دولتی نیاز کشور براي سال 
تنی در روز را  3000واحد  33تا  30گذاري در  ایهنمایند که تأمین این مقدار سیمان سرم می

  . الزم دارد
افزایش ظرفیت تولید  هاي مهم در گیري توجه به جهت ،بررسی ساختار صنعت سیماندر 

کلیات پس از نگاهی به  قسمتدر این . باشند همترین مباحث میماز و نیز توسعه صادرات، 
را  ایران، عرضه و تقاضاي سیمان در سابقۀ این صنعت در کشور الحظۀصنعت سیمان، و م

اي در ارتباط با اقتصاد  مسائل عدیده .دکرو عوامل مؤثر بر آن را بررسی خواهیم  نمودهبررسی 
باشند که بررسی هرکدام از آنها نیازمند کتاب مجزائی است ولی براي اینکه  صنعت سیمان می

 تنوعکنیم به مطالب م رد سعی میکلیات موضوعات مرتبط اقتصادي مد نظر خوانندگان قرار گی
 پیدایش صنعت سیماندر این ارتباط مباحث را با موضوع . در ارتباط با این صنعت بپردازیم

 یرانا سابقه صنعت سیمان درپرداخته و بر  نآاستانداردهاي و  انواع سیمانکنیم و به  آغاز می
و تولید سیمان  هاي سمت عرضه قسمت بعد به مسائل و ویژگی. مروري خواهیم داشت

 

. آالت خارجی، نرخهاي ارز و تورم متفاوت است این ارقام با توجه به اندازة کارخانه و میزان بکارگیري ماشین 1
 . بود 1383ي زمستان میلیارد ریال در ابتدا 1167براي مثال این رقم براي سیمان فارس نو 
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بهینه بینی ظرفیت تولید از طرق  و پیش عوامل مؤثر بر توسعه ظرفیت تولید سیمان. پردازد می
همراه با مروري کلی بر  راه اندازي واحدهاي جدیدو  هاي موجود سازي کارخانه

ساختار مالکیت در صنایع و  کارگاههاي کوچک کانی غیرفلزيو  سیمان گان تولیدکنند
به  کارخانجات سیمان ایرانو  کارگاههاي بزرگ کانی غیرفلزيو  غیرفلزيکوچک کانی 

 .نمائیم بینی می پردازیم و میزان عرضۀ سیمان را پیش می الگوي اقتصاد سنجی عرضه سیمان
مدل اقتصاد همراه با  تقاضاي آینده سیماناز لحاظ اي ایران  موقعیت منطقهو  تقاضاي سیمان

. را در آینده مشخص خواهد نمود ایران در صادرات سیمانموقعیت  سنجی تقاضاي سیمان
، حمل و نقل، قیمت اي، تعرفه و حمایت، موانع غیرتعرفه و مباحثی نظیر صادرکنندگان سیمان

کاهش  روشهايو  اي گلخانهگازهاي  اثرو  صنعت سیمان یمحیطو آثار زیست  انرژيمصرف 
 تأمینو  در بورس اوراق بهادار سیمان. شندبا از دیگر مباحث این قسمت میاي  گازهاي گلخانه

از مطالب مربوط به  عمومی فروش و توزیع سیمان مقرراتو  گذاري در سیمان مالی سرمایه
این فصل را به پایان  گیري و نتیجه خالصهدر پایان با ارائۀ . صنعت سیمان در ایران هستند

  .بریم می
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  پیدایش صنعت سیمان 

با گرم کردن مخلوطی از سنگ آهن و خاك رس، طبق  1 ، ژوزف آسپیدن1824در سال 
آن را با توجه به منطقـه مـورد آزمـایش سـیمان     نام ترکیبی معین به نوعی آهک دست یافت که 

  . پرتلند گذاشت
ــان فارســی، از واژه انگلیســی    ــه شــده در حالیکــه واژه   Cementواژه ســیمان در زب گرفت

به معنـی خـرده    Caedimentumتین آن از کلمه و ریشۀ واژه ال Cimentفرانسوي آن به صورت 
اگرچه در رابطه با واژه شناسی کلمه سیمان نظرات متفاوتی نیز وجـود دارد، لـیکن    .سنگ است

در زبان فارسی ترکیبی نزدیک به ترکیب سیمان فعلی تحت عنوان ساروج مـورد اسـتفاده قـرار    
  . گرفته است

مختلـف کلسـیم، آلـومینیم و آهـن بـا نسـبت       هاي  در هر حال، سیمان ترکیبی از سیلیکات
دهـد و پـس از مـدتی     ار هوا و آب، ترکیبی سخت را تشکیل میوتقریباَ مشخص است که در ج

تعریف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سیمان پرتلند به این ترتیـب  . شود مقاوم می
آیـد و بطـور عمـده از     مـی  ر بدسـت کـ سیمان پرتلند محصولی است که از نرم کردن کلین :است

هاي کلسیم هیدرولیک تشکیل یافته است و به این محصول پـس از کلسیناسـیون بجـز     سیلیکات
لـیکن در مـوارد خـاص بـه میـل      . شـود  آب و یا سولفات کلسیم خـام مـاده دیگـري اضـافه نمـی     

. کردر اضافه کتوان تا حدود یک درصد مواد خارجی به صورت نرم شده به کلین تولیدکننده می
مشروط به اینکه جنس ماده خارجی تعیین شود و افزودن آن از طـرف مؤسسـه اسـتاندارد مـورد     

  2.تائید قرار گیرد
  : گیرد مرحله صورت می 6در  سیمانتولید 

  . خاك رس و شن –موادخام اصلی عبارتند از سنک آهک : استخراج مواد خام از معدن -1
شوند و به صورت پودر در  خرد میها توسط آسیاب  صخره سنگ: آسیاب و خرد کردن -2

  .آیند می
  .کنند قبل از پخت از برج پیش گرم کن عبور می: پیش گرم کردن -3

 

1 - Joseph Aspedin  
  389 - 1346استاندارد و سیمان پرتلند، شماره استاندارد  - 2
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  .شوند در کوره پخت می: پخت -4
کلینکر ایجاد می شود سپس  بعد از پخت وخنک شدن: خنک سازي و تولید کلینکر -5

   .شود تا سیمان پرتلند بدست آید مقدارکمی گچ اضافه می
کنند تا  بعد از اینکه سیمان بدست آمد آنرا در سیلو ذخیره می: و حمل ذخیره در سیلو -6

  . آماده براي حمل گردد
شرکتهاي سیمانی معموال در نزدیکی معادن سنگ آهک ایجاد می شوند بنابراین مشکلی 

تمامی مراحل تولید توسط ماشین آالت و تجهزات انجام  از لحاظ تامین مواد اولیه ندارند و
  .باشد این رو صنعت سیمان یک صنعت سرمایه بر میشود از  می

باشد، سیمان پرتلند اسـت   که داراي بیشترین مصرف در سطح جهان میسیمانی اولین نوع 
رباره کوره ذوب آهن بدست سر سیمان پرتلند با ککه از مخلوط کلین 1ربارهسو نوع دوم سیمان 

یـن نـوع سـیمان از مخلـوط نمـودن      ی معـروف اسـت کـه ا   نپوزوالبه سومین نوع سیمان . آید می
پوزوالن یا به صورت مصنوعی از پختن موادي . شود ر سیمان پرتلند حاصل میکپوزوالن با کلین

خاك رس و کانیهاي سیلیکاتی و یا به صورت طبیعی از خاکستر مواد آتشفشانی  –از قبیل شیل 
  . شود بندي میآید و این سیمان بر اساس میزان پوزوالن مخلوط شده طبقه  بدست می

از لحـاظ کـاربرد ایـن سـیمان     ترین نوع سیمان در جهان است  سیمان پرتلند که پرمصرف
  : شود نوع سیمان به شرح زیر طبقه بندي می 7خود به 

این نوع سیمان بیشترین مصرف جهانی را داشـته و بیشـتر در بخـش    : سیمان پرتلند معمولی  -1
  . گیرد ساختمان مورد استفاده قرار می

تر آسیاب شـده و   نوعی سیمان است که از سیمان پرتلند معمولی نرم: ان پرتلند زودگیرسیم -2
تـر   هر قدر نسبت نرمی آن بیشتر باشد، نسبت باال رفتن مقاومت فشـاري آن بـه زمـان سـریع    

  . گردد می
این نوع سیمان نیز از مخلوطی از سیمان پرتلند معمولی با مقدار : سیمان پرتلند ضد سولفات -3

مـوارد  . کلیست و مقداري تترا کلسیم آلومینوفریت تشکیل شده اسـت  آلومنیوم تري اندکی
هـا   هاي بتنی بنادر و اسکله ها، زیرسازي پایه هاي بتنی پل استفاده این سیمان بیشتر جهت پایه

 

1 - Blast furnace slag cement  
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کمتـر در معـرض     هـاي موجـود در آب   باشد زیرا به علت مقاوم بودن در مقابل سولفات می

   .گیرد آسیب قرار می
معموالً براي پائین آوردن میزان دماي ناشـی از هیدراتـه شـدن    : سیمان پرتلند با حرارت کم -4

آورند، ایـن نـوع    کلسیم سیلیکات آن را پائین می کلسیم آلومینات و تري سیمان، نسبت تري
  . سیمان بیشتر در ساخت سدهاي بزرگ کاربرد دارد

ولین ئاك رس معمـولی از خـاك کـا   نوعی سیمان است که به جاي خ: سیمان پرتلند سفید  -5
 يحـرارت بیشـتر   نیازمنـد شود و در مقایسه با سیمان پرتلند هنگام پخت،  در آن استفاده می

خاکستر در تولیـد ایـن سـیمان از     تداخلبا توجه به حساسیت به رنگ سفید و امکان . است
بیشـتر مصـرف   سیمان پرتلند سفید و بتن تهیه شده از آن . شود سوختهاي جامد استفاده نمی

توان با اسـتفاده کـردن مـواد رنگـین، بـتن رنگـی از آن        تزئینی داشته و در صورت لزوم می
  . تولید نمود

هـایی کـه داراي مـواد     این نـوع سـیمان همـراه بـا شـن و ماسـه      : سیمان پرتلند با الکالیته کم  -6
  . گیرد نامناسبند مورد استفاده قرار می

ر ضـد  کـ د ایـن نـوع سـیمان از مخلـوطی کلین    بـراي تولیـ  : سیمان مخصوص چاههـاي نفـت   -7
هـاي نفـت    شود و معموالَ در سـاختمان چـاه   سولفات با مقداري سولفات کلسیم استفاده می

  1.گیرد کم عمق، نیمه عمیق و عمیق، مورد استفاده قرار می
  :هشت نوع سیمان پورتلند معرفی شده است  ASTM2بندي  بر اساس تقسیم

هـاي گونـاگون کـاربرد دارد و     ال است که براي موارد استفادهنوع اول سیمان پورتلند نرم -1
  .رود به کار می... روها و ها، پیاده ها و سقف هاي ساختمانی، پل در پروژه

سیمان پورتلند مشابه نوع اول است و تنها تفـاوت ویژگـی آن وارد شـدن هـوا در      IAنوع -2
 .پروسه تولید است

ولیـد و مقاومـت متعـادلی در برابـر حمـالت      سیمان پورتلند بـا گرمـاي کمتـري ت    IIتایپ  -3
 .سولفاتی دارد

 

  www.mim.gov.irگزارش بررسی سیمان در ایران  - 1
2 - American Society for Testing and Materials specification. 

http://www.mim.gov.ir
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را تولیـد   air-entrainedاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه مـواد سـخت         IIشبیه تایـپ   IIAتایپ  -4
 .کند می

 .شود سیمان پورتلند بسیار قوي است و منجر به تقویت مواد سخت شیمایی می IIIتایپ  -5

 .است air-entraining با خصوصیت قويیک نوع سیمان بسیار  IIIAتایپ  -6

تـري از سـایر    سیمان پورتلند داراي گرماي کمتـر هیدراسـیون و بـا نـرخ آهسـته      IVتایپ  -7
مـورد اسـتفاده    محکـم هاي بسیار  زهشود و براي استفاده در سدها و سا می محکمها  سیمان
 .گیرد قرار می

دن قرار بسیار قوي و محکم که در معرض سولفاته ش هاي زهسیمان پورتلند در سا Vتایپ  -8
گیـرد بـه خصـوص در مـواردي کـه سـیمان در معـرض         گیرند مورد استفاده قـرار مـی   می
 . هاي زمینی با سولفات باال قرار داشته باشد آب
 

  مواد اولیه و نسبت اختالط آنها در تولید سیمان پرتلند
  نام ماده  فرمول شیمیایی  نوسانات ترکیبدرصد 

67 -60  CaO  Lime  
25 -17  SiO Silica 
8-3  Al2O3 Alimina 

6/0-5/0  Fe2O3 Iron Oxide 
5/5 – 1/0  MgO Magnesia 
3/1 – 5/0  Na2O     K2O Alkali Oxide 

3-1  So3 Sulfuric Anidride 

  
  (White Portland Cement)سیمان پورتلند سفید 

هیدرولیک با مقاصد خاص نیز تولیـد   يها نوع سیمان پورتلند گروهی از سیماناعالوه بر 
مـواد خـامی کـه داراي     در پروسه تولید. پورتلند سفید اشاره کردسیمان توان به  د که مینشو می
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شود و نتیجتاً این مواد منجـر بـه خاکسـتري     مقادیر ناچیزي آهن و اکسید منیزیم باشد استفاده می

  .گیرد سیمان سفید در مصارف معماري سفید مورد استفاده قرار می. شوند شدن سیمان می
  (Blended Hydraulic cement)هیدرولیک مخلوط سیمان 

شـود و عمـدتاً از سـیمان     این نوع سیمان از اختالط دو یا چند نوع مواد سیمانی تولیـد مـی  
الن پـوزو  fly ash غبـار معلـق   ground granulated , natural blast furnace slagپورتلنـد،  

سـیمان هیـدرولیک مخلـوط مطـابق     . شـود  تولید می silicia fumeو  natural pozzolansطبیعی 
  .شود تولید می C1157و یا  C595نیازهاي موجود براي  پیش

مـواد   اسـت درصد سیمان مخلـوط   70تا  25داراي  IS blast-furnace slag contentنوع 
 15داراي کمتر از  I (PM)نوع . درصدسیمان مخلوط هستند 40تا  15داراي  Pو  IPن نوع پوزال

سـرباره   %25کمتـر از   I (SM)نـوع   و) سـرباره ( Slag % 70 داراي Sنـوع  . درصد پـوزالن اسـت  
مقاومت در مقابل سولفات، و  air-entrainingاین انواع سیمان ممکن است داراي ویژگی  .دارد

 GUشـامل سـیمان هیـدرولیک     C1157سیمان نـوع  . یا گرماي معتدل و یا کم هیدراسیون باشد
سـیمان داراي مقاومـت در    MSنوع  .سیمان قوي است HEع هاي عادي است، نو براي ساختمان

نـوع   MHباال در مقابل سولفات است، نـوع  بسیار داراي مقاومت  HSمقابل سولفات است، نوع 
در . سـیمان بـا حـرارت پـایین هیدراسـیون اسـت       LHسیمان با حرارت معتدل هیدراسیون و نوع 

 (blended)سـیمان مخـتلط   . هستند LSو  IP المللی نوع ترین نوع سیمان در بازارهاي بین دسترس
  .در ایاالت متحده آمریکا مصرف کمتري در مقایسه با کشورهاي اروپایی و آسیا دارد

  Expansive Cement انبساطیهاي  سیمان
و  شـوند  منبسـط مـی  هاي هیدرولیک هستند که بعد از سخت شدن  سیمان ،ین نوع سیمانا

سـه نـوع سـیمان    . کننـد  مشهور است تـامین مـی   E-1ه نام را که ب C845شرایط مورد نظر سیمان 
 .اسـت  (lime)شامل سیمان پورتلند، سولفات کلسیم  E-1(K)نوع  .وجود دارد M,S,K انبساطی

ثبـات ابعـاد   و جبران کاهش حجم بدلیل خشک شـدن   :عبارتند از بساطیانموارد استفاده سیمان 
  .1ها مورد استفاده قرار گرفته است لاین نوع سیمان در ساختن پ. ها بلند مدت ساختمان

 

  http://www.irancement.com :توضیحات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به بندي و براي طبقه - 1

http://www.irancement.com
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بر اساس معیارهاي سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی  1»پ«هاي سیمان پرتلند  ویژگی
هدف از تدوین این استاندارد، . شود اي از آن در این بخش ذکر می تدوین شده که خالصه

باشد که  مان پرتلند مینیز روش نمونه برداري انواع سی هاي فیزیکی و شیمیایی و تعیین ویژگی
 :شود طرح میمتعاریف زیر از سیمان  ددر این استاندار. شود مشخص می »پ«با نشان 

 هاي کلسیم و اي است مرکب که عمدتاً از سیلیکات پرتلند فرآورده کلینکر سیمان .1
شده و از واکنش حرارتی شیمیایی مواد آهکی و رسی در کوره  ها تشکیل لومیناتآ

  .آید معین بدست میا دماي بسیمان 
 اي است آبی که از پودر نمودن توام کلینکر همراه با مقدار مناسبی سیمان پرتلند چسباننده .2

   .آید سنگ گچ در آسیاب بدست می
 هاي تعیین شده در این استاندارد در مجاورت آب و در اثر سیمان پرتلند با ویژگی .3

حاصل گیرش یافته و با گذشت  نماید و خمیر هاي هیدراتاسیون حرارت ایجاد می واکنش
نماید  شود و در شرایط محیطی مناسب مقاومت پایداري را کسب می سخت می زمان

هاي مناسب، پیمانه و مخلوط شود، مالت یا بتن با  سیمان با آب و سنگدانه چنانچه این
هاي معینی را کسب  نماید که با گذشت زمان مقاومت روانی مطلوب ایجاد می کارآئی و

کند و در رویارویی با  هاي طوالنی حفظ می ثبات حجمی خود را نیز در زمان ماید ون می
  .از دوام کافی برخوردار است شرایط محیطی

 سیمان در مجاورت آب با انجام واکنش فرآیند سخت شدن سیمان در مجاورت آب .4
 باشد هاي کلسیم آبدار می هیدراتاسیون، سخت میشود محصول واکنش عمدتاً سیلیکات

   .ها نیز در این عمل مؤثرند ترکیبات شیمیائی دیگر نظیر آلومینات
سولفات  نماید آن را تنظیم می موادي هستند که خواص سیمان و گیرش :مواد مضاف .5

به هنگام آسیاب کردن کلینکر  کلسیم متبلور خام ماده مضاف متداول و مجازي است که
  .شود به فرآیند تولید سیمان اضافه می

 اي استفاده شود باید دقیقاً اطمینان حاصل ي شرایط خاص از مواد مضاف ویژهچنانچه برا

 شود که موجب کاهش کیفیت مطلوب سیمان و نیز مالت بتن ساخته شده از آن سیمان نشود و
 

 تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و: منبع 1
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  .خورندگی میلگردهاي فوالدي بکار رفته داخل آن بتن را گسترش ندهد

 انواع سیمان پرتلند •

 باشد نوع بشرح زیر می سیمان پرتلند مشتمل بر پنج

به عنوان سیمان پرتلند معمولی براي مصارف : 1-سیمان پرتلند نوع یک با نشانه پ .1
 .رود عمومی در ساخت مالت یا بتن بکار می

به عنوان سیمان پرتلند اصالح شده مصرف ویژه : 2 –با نشانه پ  سیمان پرتلند نوع دو .2
ن متوسط براي آنها ضرورت است که حرارت هیدراتاسیو آن در ساخت بتن هائی
 .حد متوسط باشد ها به آنها در داشته و حمله سولفات

به عنوان سیمان پرتلند با مقاومت اولیه زیاد در شرایطی : 3 –پرتلند نوع سه پ  سمیان  .3
 .رود مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد بکار می که

حرارت کم در شرایطی که  به عنوان سیمان پرتلند با: 4 –سیمان پرتلند نوع چهار پ   .4
 .رود حرارت هیدراتاسیون کم بتن مورد نظر باشد بکار می

ه عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی که ب: 5 - سیمان پرتلند نوع پنج پ .5
  .رود سولفاتها مورد نظر باشد بکار می مقاومت زیاد بتن در برابر

 ها  ویژگی •

زیر منطبق با استاندارد  انه سیمان پرتلند باید باهاي شیمیائی و فیزیکی انواع پنجگ ویژگی
 .مطابقت داشته باشندمندرجات استاندارد سیمان مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

جداول تفصیلی استاندارد مزبور در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان در اینجا ذکر 
  .شود نمی
پنجگانه سیمان پرتلند باید با  زامی انواعهاي شیمیائی ال ویژگی: هاي شیمیائی ویژگی .1

اختیاري  هاي ویژگی. مطابقت داشته باشدسازمان استاندارد صنعتی ول امندرجات جد
  .شود که در اینجا از ذکر آن خودداري می تعیین شده است دیگريآنها نیز در جدول 

باید با نیز ند هاي فیزیکی الزامی انواع پنجگانه سیمان پرتل ویژگی: هاي فیزیکی ویژگی .2
هاي اختیاري  مطابقت داشته باشند و ویژگی سازمان استاندارد صنعتیول اجد مندرجات

   .شود همان سازمان درج است که از ذکر آنها در اینجا خودداري میول اآنها نیز در جد
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 نمونه برداري •

 .گیرد میانجام  هاي مندرج زیر نمونه برداري از سیمان پرتلند به یکی از روش

در این نمونه برداري، : از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال سیمان به سیلو مونه بردارين .1
کیلوگرم  5در حال انتقال به سیلو ) یا بخشی از آن(تن سیمان  40نمونه براي هر  وزن
  .توان به صورت پیوسته یا ناپیوسته برداشت نمود باشد این نمونه را می می

در این نمونه برداري، از جریان سیمان در : از سیلو ماننمونه برداري از محل تخلیه سی .2
زمانی معین به ازاي هر یک صد تن سیمان داخل سیلو مقدار  هاي لوله تخلیه و به فاصله

  .شود نمونه برداشت می کیلوگرم سیمان به عنوان 5
موجود سیمان  برداري، چنانچه عمق انباشته در این نمونه: هبرداري از انبار سیمان فل نمونه .3

  .برداري تهیه نمود توان با ابزار ویژه نمونه متر کمتر باشد، نمونه را می 2در انبار از 
یا  در این نمونه برداري به ازاي هر پنج تن: هاي سیمان نمونه برداري از انبار کیسه .4

 شود و مقدار الزم براي نمونه توسط ابزار بخشی از آن یک کیسه سیمان انتخاب می

  .شود داري تهیه میویژه نمونه بر
این نمونه برداري، از سه  در: نمونه برداري از محموله کامیون و سایر موارد ذکر نشده .5

کامیون باشد بشرط آنکه  شود و چنانچه در چندین نقطه مختلف محموله برداشت می
هاي برداشت  نمونه ها از سیلوي مشخص و در یک روز بارگیري شده باشد، محموله

  .توان مخلوط نمود ا را میه شده از کامیون
یک  .هاي باال، باید به سه بخش تقسیم شود هر یک نمونه تهیه شده به یکی از روش .6

استاندارد و یک بخش به آزمایشگاه  بخش براي آزمون و بررسی به آزمایشگاه مؤسسه
شاهد در بسته بندي محکم و  کارخانه تحویل شود و بخش سوم نیز به عنوان نمونه

  .اعتماد نگهداري شود به رطوبت الك و مهر شده و در یک مکان موردمقاوم نسبت 

 بسته بندي و نشانه گذاري •

 هاي مناسب، مقاوم و قابل انعطاف بارگیري شود، سیمان پرتلند باید در کیسه: بندي بسته .1

 بطوریکه رطوبت و مواد خارجی به داخل آن نفوذ نکند و به هنگام حمل و نقل پاره

 ها مطابق با استاندارد هاي کاغذي باید مشخصات پاکت تفاده از کیسهدر صورت اس.نشود
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  .باشد 4543ملی ایران به شماره 

و با  روي هر کیسه محتوي سیمان پرتلند باید موارد مندرج زیر به وضوح: نشانه گذاري .2
الی ع یک انوابراي سیمان پرتلند  5-الی پ 1-هاي پ نشانه .رنگ سیاه نوشته شده باشند

ضمناً  شود نشانه گذاري روي هر کیسه نوشته ید با خط درشت و باالي محلباپنج 
با  »سیمان پرتلند«جمله .  (1-325) (1-425) (1-525) :مثالً مقاومت سیمان نیز قید شود،

وزن خالص سیمان پرتلند داخل ، و نشان بازرگانی آن نام کارخانه سازنده ،ذکر نوع آن
نوشته  واضح طوربسیمان پرتلند باید روي هر کیسه تاریخ تولید و  کیسه به کیلوگرم

 .ها در هنگام بازرسی و تحویل به مصرف کننده، باید کامالً سالم باشد کلیه کیسه. شود
شود، باید اطالعات فوق به اضافه  فله تحویل می در مواردي که سیمان پرتلند به صورت

ه کاال در بارنامه مشخصات دریافت کنند اریخ تحویل، شماره سفارش و همچنینت
  .گردد منعکس شود و همراه محموله ارسال

  شرایط پذیرش کیفیت •

هاي آزمون شده هر محموله سیمان پرتلند با هر یک از ضوابط  هاي نمونه چنانچه ویژگی .1
  .باشد مطابقت نداشته باشد آن محموله مردود می این استاندارد

از شش ماه در سیلوي  رت فله بیشچنانچه هر محموله سیمان پرتلند قبل از حمل به صو .2
بیش از سه ) کیسه(بندي  ها به صورت بسته کارخانه مانده باشد، و یا پس از انجام آزمون

دوباره مورد آزمون و انطباق با  ماه در اختیار فروشنده مانده باشد، باید قبل از مصرف
   .استاندارد قرار گیرد

چنانچه وزن هر کیسه کمتر از  .باشد یکیلوگرم م 50وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند  .3
پذیرفته نشود و چنانچه وزن میانگین هر  تواند از سوي خریدار کیلوگرم باشد می 49

شود، کمتر از  انتخاب و توزین می کیسه که بطور تصادفی از یک محموله 50کیسه از 
 .باشد پذیرش می کیلوگرم باشد، کل محموله مردود و غیر قابل 50

  انبار نمودن •

سیمان پرتلند در کیسه و یا بصورت فله در سیلو، باید مطابق با استاندارد ملی  نگهداري .1
ها از یکدیگر، بازرسی و نمونه  ایران باشد بطوریکه تشخیص محموله 2761 شماره
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   .یک به آسانی امکان پذیر باشد برداري از هر
 ننماید اخل آن نفوذمحل نگهداري سیمان پرتلند باید کامالً خشک باشد و رطوبت به د .2

  تاییدیه کیفیت •

قید گردیده باشد  درخواست خریدار، چنانچه در قرارداد خرید سیمان پرتلند نیزه بنا ب
هاي این استاندارد  اي مبنی بر مطابقت کامل هر محموله با ویژگی فروشنده باید تاییدیه

ل به خریدار ارائه تحوی هاي فیزیکی و شیمیایی هنگام همراه با یک برگ از نتایج آزمون
  .نماید
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  سیمان در ایران 

اي مختلـف  هـ  به طور کلی در ایران همانند سایر کشورها توسعه صنعت سیمان طی برنامـه 
هـاي اول، دوم و سـوم،    قبـل از انقـالب، طـی برنامـه    . اقتصادي، مورد پیگیري قرار گرفتـه اسـت  

گذاري بیشتر بخـش خصوصـی    توسعه صنعت سیمان مورد تاکید بوده است لیکن در این سرمایه
در برنامه پنجساله اول که بین سـالهاي   1.فعال بوده و دولت سهم کمتري در این میان داشته است

طـرح توسـعه    2شرکت جدید سـیمان ایجـاد گردیـد و     5 ،مورد اجرا قرار گرفت 1336تا  1332
 1336مان در سـال  د، بطوریکه تولید سالیانه سیمسیمان در سیمان ري و سیمان شرق به اجرا درآ

  . تن رسید 492000به 
  1356الی  1332برنامه عمرانی از سال  5افزایش ظرفیت تولید سیمان در طول   
  ظرفیت کل   ) تن در سال(افزایش ظرفیت   سال آغاز و پایان   هاي عمرانی  برنامه

  500000  400000  1332-1336  برنامه عمرانی اول 
  1000000  500000  1337-1341  برنامه عمرانی دوم 
  1700000  700000  1342 – 1346  برنامه عمرانی سوم 

  3200000  1500000  1347 – 1351  برنامه عمرانی چهارم 
  6500000  3300000  1352 – 1356  برنامه عمرانی پنجم 

بین شرکتهاي تاسیس شده تا پایـان برنامـه عمرانـی اول، تنهـا سـیمان ري بـه عنـوان یـک         
د و سایر شرکتها که شامل سیمان فارس و خوزستان، شرق، شـمال،  شرکت دولتی تاسیس گردی

سـاله دوم از   5در برنامـه عمرانـی    .اصفهان، تهران و لوشان بودند در اختیار بخش خصوصی بود
بـرداي رسـید و در برنامـه     طرح توسعه کارخانجات موجود سیمان به بهره 6 ،1341تا  1337سال 

طرح توسعه سیمان  5شرکت جدید تاسیس و  2،  1346تا  1342ساله سوم بین سالهاي  5عمرانی 
خـط   19کارخانـه بـا    10تعداد کارخانجات سیمان تا اواخر برنامـه سـوم بـه    . به اجرا گذاشته شد

  2.تن در روز افزایش یافت 5660تولید و ظرفیت اسمی 
 

  دورنما و برنامه پنجساله آتی، وزارت صنایع و معادن ) 1380مهر (دفتر صنایع معدنی  - 1
سـیمان کشـور، مجلـس و پـژوهش، سـال اول       هـاي  ناکامی در اجراي پروژه هاي ریشه) 1372(اشراقی، امین  - 2

   .شماره دوم
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  1357هاي توسعه سیمان در سال  طرح

 تولیدظرفیت   مکان  سال تاسیس  مالکیت  نام شرکت  ردیف
  تن در روز

  2000  لوشان   1352  دولتی   )خزر(سیمان لوشان   1
  3500  آبیک   1352  خصوصی   سیمان فارس و خوزستان  2
  1000  شیراز  1353  خصوصی   سیمان فارس و خوزستان  3
  2750  بهبهان   1353  خصوصی   سیمان فارس و خوزستان  4
  2300  کرمان   1353  خصوصی   سیمان کرمان   5
  4000  تهران   1353  خصوصی   ان سیمان تهر  6
  2000  تهران   1353  خصوصی   سیمان شمال   7
  2000  ري   1354  خصوصی   سیمان ري   8
  1000  صوفیان   1355  خصوصی   سیمان صوفیان   9

  2300  ارومیه   1355  خصوصی   سیمان ارومیه    10
  1000  صوفیان   1356  خصوصی   سیمان صوفیان   11
  2000  صوفیان   1356  خصوصی   سیمان صوفیان   12
  1000  شیراز   1356  خصوصی   سیمان فارس و خوزستان  13

  .144ص ) 1372(اشراقی، بهمن : خذأم
  

شود در دوره مورد بررسی تولید در حد رفع نیـاز موجـود نبـوده     همانگونه که مالحظه می
و  6/2، 3/1واردات سـیمان بـه ترتیـب در حـد      1357و  1356، 1355است و بنابراین در سالهاي 

  . میلیون تن صورت گرفته است 2/1
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  )هزار تن( قبل از انقالب کشورتولید سیمان 

  تولید  سال   تولید سال
1312 30 1346 1515 

1316 90 1347 1904 

1332 135 1348 2342 

1334 375 1349 2588 

1335 465 1350 2831 

1336 540 1351 3308 

1337 738 1352 2375 

1338 828 1353 4529 

1342 770 1354 5366 

1343 1116 1355 6076 

1344 1419 1356 6273 

1345 1396 1357 6183 

  
در دورة اول  .دوره مورد بررسـی قـرار داد   4توان وضعیت سیمان را در  بعد از انقالب می

ت باشـد، بـا توجـه بـه وضـعیت انقالبـی، مـدیریت و مالکیـ         مـی  1358تـا   1357که بین سـالهاي  
بـا   1366تـا   1358د، لیکن در دوره دوم، یعنی سالهاي یکارخانجات سیمان با بحران مواجه گرد
هاي معوقه افتتـاح و بـا توجـه بـه کمبـود سـیمان و کنتـرل         توجه به افزایش تقاضاي سیمان پروژه

در دوره سـوم بـین   . گذاري بخش خصوصی با کـاهش مواجـه شـد    ولت، سرمایهدقیمتها توسط 
پـروژه جدیـد سـیمان، نهادهـاي عمـومی و بخـش        20، دولت براي ایجاد 1372تا  1367سالهاي 

آالت و  و از طریق حذف نسبی کنترلهاي دولتی و فراهم سازي ماشین نمودخصوصی را تشویق 
در مرحلـۀ چهـارم یعنـی    . را فـراهم کـرد  قطعات یدکی تا حدودي موجب گسترش این صـنعت  

ن بطـور مشـخص قابـل مشـاهده اسـت زیـرا اکثـر        ، توسـعه صـنعت سـیما   1373 – 1380سـالهاي  
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برداري رسیده و با کاهش دخالت دولت، عرضه سیمان در بازار سیاه بـه حـداقل    ها به بهره پروژه
  . دانستتوان این دوره را آغازي براي صادرات سیمان  رسید و بطور کلی می

توجـه بـه کنتـرل     سیمان با گذاري در سرمایهدر حال حاضر با توجه به مخاطره آمیز بودن 
، تا حدودي توسـعه ایـن صـنعت بـا     هقیمتها، و مقررات متعددي که در این زمینه تصویب گردید

هـاي جدیـد در دسـت اقـدام آینـدة سـیمان را جـدا از         در عین حال ظرفیت. چالش مواجه است
  . نماید وضعیت گذشتۀ آن ترسیم می

هایی است که در  ن از برنامهبه طور کلی توسعه صنعت سیمان و افزایش ظرفیت تولیدي آ
حال حاضر مورد توجه وزارت صنایع و معادن است و طبق برنامۀ این وزارتخانه حداقل افـزایش  

توسـعه صـنعت سـیمان از دو     .میلیون تن در دستور کار قرار گرفته است 60ظرفیت تولید تا حد 
، 1385رسد تا سال  یجهت مورد تاکید قرار گرفته، یکی افزایش طبیعی جمعیت است که بنظر م

رسـد   ر میظبودن جمعیت کشور است که بن جواناز مرز یکصد میلیون نفر تجاوز نماید و دیگر 
سـال قـرار دارنـد، نیـاز بـه       20با ورود نیمی از جمعیت کـه در حـال حاضـر در داالن سـنی زیـر      

ریزي  نامهداده و در صورت عدم بر افزایشواحدهاي مسکونی، تقاضاي این کاال را نیز به شدت 
  .مطلوب، کشور را با مسائل و مشکالت سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد ساخت

در عین حال باید توجه داشت که عالوه بر توسعه سیمان به عنوان یک فرآورده راهبردي 
طبـق  . در امر مسکن، این صنعت در سایر بخشهاي اقتصادي نیز مورد نیاز و تقاضاي جدي اسـت 

ارقام متعددي براي سرانۀ سیمان محاسبه شده که این ارقام با فروض ، ي صورت گرفتههابرآورد
. باشـند  کیلوگرم براي هر نفـر متفـاوت مـی    450تا  300متفاوت اختالف زیادي با هم دارند و از 

چنانچه نسبت سرانه مصرف سیمان را از نسبت سادة مصرف سیمان گزارش شدة وزارت صنایع 
ــن 30466464( 1382در ســال  ــر ) ت ــت ســال  ب ــران    1382جمعی ــار ای گــزارش شــدة مرکــز آم

کیلوگرم براي هر نفـر خواهـد    455بدست آوریم مصرف سرانۀ سیمان حدود ) نفر 66991573(
کیلـوگرم   360سـرانه مصـرف سـیمان کشـور چیـزي حـدود       این رقـم در محاسـبات دیگـر    . شد

و احتسـاب   آمار جمعیت فروض مختلف در گزارش شده است که تفاوتهاي اصلی در احتساب
به هر حال با توجه به فروض . استمصارف مختلف سیمان و مالحظات تجارت خارجی سیمان 

 ، ایـن رقـم در حـد   و همچنین روند رشد مصرف سیمان سال آینده 20مختلف رشد جمعیت در 
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شـود و   پـیش بینـی مـی   ساله  20در یک افق براي هر فرد برابر رقم سرانۀ مصرف فعلی  8/1-5/1

دهـد کـه تاکیـد بـر      ا توجه به رشد طبیعی جمعیت و افزایش تعداد خانوارها نشان میب سئلهاین م
  . توسعه این صنعت بیش از پیش از اهمیت بیشتري برخوردار است

قـرار گیـرد توسـعه     نظـر مسئله مهم دیگري که در رابطه با اهمیت صنعت سیمان بایـد مـد   
نقـش مـوثري در توسـعه     70ر دهـه  دانیم، توسعه شهرسـازي د  همانطور که می. شهرسازي است

در واقـع از افتتـاح اولـین کارخانـه سـیمان در جنـوب       . ظرفیتهاي تولیدي این صنعت داشته است
اي  ، تولیـد سـیمان در کشـور از جایگـاه قابـل مالحظـه      80تا اواسـط دهـۀ   ) بی شهربانو بی(تهران 

موجـب گردیـد کـه     80و اوایـل دهـۀ    70، لیکن شروع شهرسازي در اواخر دهۀ دبرخوردار نبو
اندازي شود و تحولی قابل مالحظه در توسـعه ایـن صـنعت     ظرفیتهاي جدیدي در این صنعت راه

بدیهی است توسعه صنعت سیمان با توجه به عوامل تولید ارزان قیمـت در کشـور   . صورت گیرد
ي بـراي  ریـز  مواجه باشد و این امر در صورتیکه برنامه تواند از نظر اقتصادي با کشش مطلوبی می

گذاري کمتري نسبت به سایر  تواند با ریسک سرمایه افزایش ظرفیتهاي تولیدي صورت گیرد می
  . صنایع مواجه باشد

مـوفقیتی ممتـاز   در حد نیاز فعلـی   بیشکم و کارخانه و تولیدي  40حدود اگرچه ایران با 
گاه نیازهـاي  در سطح منطقه بدست آورده است لیکن توسعه این صـنعت را نبایـد صـرفاً از دیـد    

دهد که در آینده این کشـور   امکانات جغرافیایی فالت قاره ایران اجازه می. داخلی بررسی نمود
، کشـورهاي  -ناشـی از افـزایش درآمـد نفـت     -بتواند نیازهاي رو به گسـترش کشـورهاي خلـیج   

شمالی و کشورهایی مثل افغانستان و عـراق را کـه بـزودي نیـاز بـه بازسـازي خواهنـد داشـت را         
توان از پائین بودن  اسخگو باشد و بدیهی است با توجه به نزدیک بودن این کشورها به ایران میپ

  . هزینه حمل و نقل استفاده نمود و از ورود رقباي خارجی به بازارهاي منطقه جلوگیري نمود
امروزه نه تنها کشورهاي منطقه، بلکه بازارهاي برخی کشورهاي کوچک اروپایی نیز کـه  

د هـدف مطلـوبی بـراي    نـ توان باشند، می یست مواجه میزآلودگی محیط نامطلوب بودن  با مسئله
مشارکت همین کشورها با طریق با ارتقاء فناوري تولیدي که  د و از ایننصنعت سیمان ایران باش

توان امیدوار بود که وضعیت مطلوبی در انتظار تولید سیمان در ایران به وجود  صورت پذیرد می
 .بیاید
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  )هزار تن( انقالب زات اسمی تولید سیمان بعد ظرفی
 ظرفیت اسمی سال   ظرفیت اسمی سال

1357 10300 1371 17000 

1358 12000 1372 17171 

1359 13200 1373 17857 

1360 14500 1374 18715 

1361 14500 1375 21188 

1362 14500 1376 24500 

1363 15700 1377 25700 

1364 15700 1378 27956 

1365 16300 1379  29496  
1366 16300 1380  29640  
1367 16300 1381  29550  
1368 17000 1382  30836  
1369 17000 1383  32053  
1370 17000 1384    
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  عرضه سیمان 

واحد کوچک سیمان احـداث و ایـن    10، مقرر گردید، 1363طبق مصوبه دولت در سال 
واحد به مرحلۀ  7از واحدهاي فوق تنها . ز قیمت گذاري معاف گردندسال ا 10واحدها به مدت 

واحد اکباتـان، آبـاده، اسـتهبان، سـفید سـاوه، سـفید تبریـز و         6و تاکنون  ندگشایش اعتبار رسید
تـا   1342این در حالی اسـت کـه عرضـۀ سـیمان کشـور از سـال       . ندا سفید ارومیه به تولید رسیده

  . دنده وندي صعودي را نشان میر زیرطبق جدول و نمودار  1383
  1383تا  1342وضعیت تولید سیمان از سال 

  شاخص تغییرات  )هزار تن(تولید سیمان   سال
1342  759  100  
1352  3341  440  
1357  7150  942  
1362  10912  1438  
1367  12203  1608  
1373  16260  2141  
1375  18490  2436  
1377  20100  2648  
1381  28600  3768  
1382  30466  4014  
1383  32104  4230  

  www.min.gov.ir مرکز آمار ایران و : ماخذ
همزمـان   1352تا  1342شود، در دورة ده ساله  مشاهده میاز جدول و نمودار همانطور که 

شد داشته است کـه  درصد ر 440کشور، تولید سیمان  یهاي سوم و چهارم عمران با اجراي برنامه
بینی شـده   واحدهاي تولیدي بیش از ظرفیتهاي پیشو  باشد می ناشی از افزایش ظرفیتهاي تولیدي

 1357تـا   1352در دوره . بوده اسـت  ها کارخانه کم سناند که ناشی از فشار تقاضا و  تولید کرده

http://www.min.gov.ir
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تـاً  جکشـور و نتی د نیز با افزایش بهاي نفت و شتاب گرفتن تقاضاي سیمان ناشی از افزایش درآمـ 
داشـته و در اینحـال تولیـد     اي قابل مالحظهافزایش بوده است، بار دیگر تولید هاي عمرانی  هزینه
  . درصد رشد داشته است 942سال گذشته حدود  15نسبت به  1357سال 

  در ایران 1383تا  1342روند تولید سیمان بین سالهاي 

  www.min.gov.ir مرکز آمار ایران و : ماخذ
، نـرخ رشـد تولیـد بـا     1357سـال  با نزدیک شدن به وقـوع تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی     

پـس از  . نسبت به سال قبـل از آن کـاهش یافـت    1357که تولید سال  کاهش مواجه بود تا جائی
ود کـه بـه تـدریج بـا     ، تولید سیمان کشور دچار افت و خیزها و نوساناتی بـ 1367انقالب تا سال 

تولیـد و عرضـه سـیمان رشـد      اًگـذاریهاي الزم، مجـدد   برداري از واحدهاي جدید و سرمایه بهره
هاي اولیـۀ  در این سالها تا حدودي به علت وضعیت ناشی از مسائل انقالب، تولیـد در سـال  . یافت
بـوده  مالحظـه  ل بطور نسبی با رکود مواجه بود که این شرایط در تمامی صنایع قابـ  1357 بعد از
و آسـیب دیـدن مکـرر واحـدهاي تولیـدي و عـالوه بـر آن         ایران و عـراق با شروع جنگ . است

شد و  یتخریبهاي ناشی از جنگ مگذاریهاي مجدد و جبران  محدودیتهاي ارزي که مانع سرمایه
ه و ، شتاب اولیه تولید رو به افول گذاشتي توسعهگذاري و ساز و کارها با توجه به کندي سرمایه

، در نهایت رشـد تولیـد در سـال    65درصدي در سال  6/0سرگذاشتن یک کاهش  پشتپس از 
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http://www.min.gov.ir
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نسـبت بـه    1367ر اینحال با وجود آنکـه تولیـد سـیمان در سـال     د .هی شدتدرصد من -4به  1367

درصدي ظرفیتهاي  97داشته، لیکن در مقایسه با رشد رشد درصد  1608 ،آغاز دوره مورد بحث
بخـش قابـل تـوجهی از     ناسـتفاده مانـد   ره، کاهش چشمگیر بازده تولید و بـی تولید در همین دو

  . بوده استو ناشی از جنگ اي گریزناپذیر  هاي تولیدي نتیجه ظرفیت
رونـق اقتصـاد و    بـا توجـه بـه    اًپس از خاتمه جنگ و آغاز فعالیتهاي بازسـازي، مجـدد    

نـدي افزایشـی بـه خـود گرفـت      استفاده از ظرفیتهاي خالی واحدهاي تولیدي، صنعت سـیمان رو 
گـذاري   و عـالوه بـر آن، عـدم سـرمایه     1لیکن با توجه به فرسودگی و عمر زیاد برخـی واحـدها  

، 69و  68جایگزینی به موقع و کافی در دهۀ گذشته، رشد تولید پس از یـک شـتاب درسـالهاي    
 .هش گذاشتهمزمان با خارج شدن واحدهاي فرسوده و غیراقتصادي از فرآیند تولید، رو به کا

هاي اول و دوم بـه خصـوص بـین     گذاریهاي صورت گرفته در طول برنامه برداري از سرمایه بهره
نسـبت   76موجب رشد تولید سیمان گردید، بطوریکه تولید سال  اًمجدد ،1376تا  1374سالهاي 
 تـر  رشد اخیر در صنعت سیمان با توجه بـه رشـد پـائین   . دهد درصد رشد نشان می 48، 68به سال 
این حال باید توجه  با. از ظرفیتها بود هاي قبل، نشان دهندة بهبود بازده تولید و استفاده بیشتر سال

میلیون تنی تولید در سال  24ا بکارگیري امکانات بمیلیون تنی کشور  18داشت که تفاوت تولید 
این تا سال عالوه بر . باشد چنان نشاندهندة وجود ظرفیتهاي خالی در صنعت سیمان میم، ه1376
ریـز، بـراي تولیـد سـیمان     نیکه دو واحد تولیدي جدید، یعنی سیمان سفید ساوه و سـیمان   1375

برداري رسیدند، تنها یک واحد تولیدي، یعنی سیمان شمال، تـامین کننـده تقاضـاي     سفید به بهره
 1377شود، پس از سـال   می همانطور که مالحظه. بوده است) 1377از سال (سیمان سفید کشور 

  . هزار تن افزایش داشته است 30466هزار تن به  20100، تولید سیمان از 1382تا سال 
تولید کلینکر و سیمان و ظرفیت تولید برحسب تولیدکنندگان سیمان طی سالهاي اخیر در 

  :جداول زیر آورده شده است
  
  
 

 

 . ها در بخش کارخانجات سیمان ارقامی ارائه خواهد شد دربارة قدمت کوره 1
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  1379آمار و ظرفیت تولید سیمان سال 

1379سال  سیمان تولید   ( سالتن در (ظرفیت   
 نام کارخانه

 کلینکر سیمان تولید بازده %

 1 آباده 165000 171600 167974  9/97%

 2 آبیک ** 2250000 2340000 1885979 6/80%

 3 اردبیل * 690000 717600 669278 3/93%

 4  ارومیه ** 690000 717600 761675 1/106%

 5 استهبان 315000 327600 263219 3/80%

 6 اصفهان 996000 1035840 709498 5/68%

 7 اکباتان 165000 171600 161142 9/93%

 8 ایالم *** 600000 624000 528766 7/84%

 9 بجنورد ** 600000 624000 619799 3/99%

 10 بهبهان ** 825000 858000 660002 9/76%

 11 تهران *** 2325000 2418000 1739842 0/72%

7تهران واحد  *** 600000 624000 542387 9/86%  12 

 13 خاش * 600000 624000 577129 5/92%

 14 خزر ** 600000 624000 464254 4/74%

 15 خوزستان ** 900000 936000 695667 3/74%

 16 دورود ** 1197000 1244880 866006 6/69%

 17 سپاهان **** 1980000 2059200 171834 3/8%

 18 سفید ارومیه 165000 171600 53888 4/31%

 19 سفید ساوه 157500 163800 176102 5/107%

 20 سفید شمال 85800 89232 93201 4/104%



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    26

1379سال  سیمان تولید   ( سالتن در (ظرفیت   
 نام کارخانه

 کلینکر سیمان تولید بازده %

 21 سفید نیریز ** 165000 171600 144158 0/84%

 22 شاهرود ** 690000 717600 670680 5/93%

 23 شرق 1482750 1542060 693042 9/44%

 24 شمال 660000 686400 651764 0/95%

 25 صوفیان ** 1428000 1485120 1158850 0/78%

 26 غرب ** 600000 624000 516828 8/82%

 27 فارس ** 787500 819000 31083 8/3%

 28 قاین ** 660000 686400 639871 2/93%

 29 کارون 900000 936000 502862 7/53%

 30 کردستان **** 690000 717600 726889 3/101%

 31 کرمان 1104000 1148160 954850 2/83%

 32 لوشان ***  198000 205920 134321 2/65%

 33 نکاء 600000 624000 623617 9/99%

زگانهرم * 1800000 1872000 1665230 0/89%  34 

 35 هگمتان *** 690000 717600 688665 0/96%

  جمع 28361550 29496012 23928952 1/81%

 http://www.irancement.com  صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 

  سیمان سپاهان****           سیمان تهران***   رس خوزستانسیمان فا**              احداث صنعت* 
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 27    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  1380آمار ظرفیت و تولید سیمان سال 

) 1380سال تولید سیمان  تن در سال(ظرفیت   

 کلینکر سیمان تولید بازده %  نام کارخانه

 1 آباده 165000 171600 193147 6/112%

 2 آبیک**  2250000 2340000 2246770 0/96%

 3 اردبیل*  690000 717600 694888 8/96%

 4 ارومیه **  690000 717600 836518 6/116%

 5 استهبان 315000 327600 303658 7/92%

 6 اصفهان 996000 1035840 885098 4/85%

 7 اکباتان 165000 171600 173285 0/101%

 8 ایالم***  600000 624000 633261 5/101%

 9 بجنورد**  600000 624000 663626 4/106%

 10 بهبهان**  825000 858000 660902 0/77%

 11 تهران***  2325000 2418000 2124796 9/81%

 12 7ان واحد تهر***  600000 624000 601802 4/96%

 13 خاش*  600000 624000 591914 9/94%

 14 خزر**  600000 624000 600251 2/66%

 15 خوزستان**  900000 936000 514980 0/55%

 16 دورود**  1197000 1244880 838793 4/67%

 17 سپاهان****  1980000 2059200 2304142 9/111%

 18 سفید ارومیه 165000 171600 48699 4/28%

 19 سفید ساوه 157500 163800 164474 4/100%

 20 سفید شمال 85800 89232 97428 2/109%



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    28

) 1380سال تولید سیمان  تن در سال(ظرفیت   

 کلینکر سیمان تولید بازده %  نام کارخانه
 21 سفید نیریز**  165000 171600 87715 1/51%1

 22 شاهرود**  690000 717600 714900 6/99%

 23 شرق 1482750 1542060 1327246 1/86%

 24 شمال 660000 686400 689645 5/100%

 25 صوفیان**  1428000 1485120 1308132 1/88%

 26 غرب**  600000 624000 556392 2/89%

 27 فارس**  787500 819000 837444 3/102%

 28 قاین**  660000 686400 651955 0/95%

 29 قشم 0 144000 20751 4/14%

 30 کارون 900000 936000 827209 4/88%

 31 کردستان****  690000 717600 628313 6/87%

 32 مانکر 1104000 1148160 1137920 1/99%

 33 لوشان***  198000 205920 135394 8/65%

 34 نکاء 600000 624000 617650 0/99%

 35 هرمزگان*  1800000 1872000 1264389 5/67%

 36 هگمتان***  690000 717600 661411 2/92%

   جمع 28361550 29640012 26644896 9/89%
 http://www.irancement.com   صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 

  سیمان سپاهان****   سیمان تهران***   سیمان فارس خوزستان**   احداث صنعت* 
 
  

 

 .باشد چنانچه فروش کلینکر صورت گرفته باشد این نرخ بازده صحیح نمی 1

http://www.irancement.com


 29    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  1381آمار ظرفیت و تولید سیمان سال 

) 1381 د سیمان سالتولی تن در سال(ظرفیت   

 کلینکر سیمان تولید بازده %   نام کارخانه

 1 آباده 165000 171600 179315 5/104%

 2 آبیک ** 2250000 2340000 2365904 1/101%

 3 اردبیل * 690000 717600 763544 4/106%

 4 ارومیه ** 690000 717600 906155 3/126%

 5 استهبان 315000 327600 306633 6/93%

 6 اصفهان 996000 1035840 959375 6/92%

 7 اکباتان 165000 171600 156263 1/91%

 8 ایالم *** 600000 624000 607605 4/97%

 9 بجنورد ** 600000 624000 694945 4/111%

 10 بوشهر 0 0 45860 ---- 

 11 بهبهان ** 825000 858000 637841 3/74%

 12 تهران *** 2325000 2418000 1983975 1/82%

7تهران واحد  *** 600000 624000 618545 1/99%  13 

 14 خاش * 600000 624000 793074 1/127%

 15 خزر ** 600000 624000 557046 3/89%

 16 خوزستان ** 900000 936000 945680 0/101%

 17 دورود ** 1197000 1244880 767014 6/61%

اهانسپ **** 1980000 2059200 2364100 8/114%  18 

 19 سفید ارومیه 157500 163800 80742 3/49%

 20 سفید ساوه 315000 327600 172281 6/52%



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    30

) 1381 د سیمان سالتولی تن در سال(ظرفیت   

 کلینکر سیمان تولید بازده %   نام کارخانه
 21 سفید شمال 85800 89232 96612 3/108%

 22 سفید نیریز ** 157500 163800 107201 4/65%

 23 شاهرود ** 690000 717600 784905 4/109%

 24 شرق 1392750 1448460 1351571 3/93%

 25 شمال 660000 686400 694025 1/101%

 26 صوفیان ** 1428000 1485120 1396691 0/94%

 27 غرب ** 600000 624000 590154 6/94%

 28 فارس ** 787500 819000 826453 9/100%

 29 قاین ** 660000 686400 746804 8/108%

 30 قشم 0 0 21548 ----- 

 31 کارون 900000 936000 935313 9/99%

 32 کردستان **** 690000 717600 797566 1/111%

 33 کرمان 1104000 1148160 1096500 5/95%

 34 لوشان *** 198000 205920 137379 7/66%

 35 نکاء 600000 624000 626224 4/100%

 36 هرمزگان * 1800000 1872000 1600438 5/85%

 37 هگمتان *** 690000 717600 739653 1/103%

عجم 28414050 29550612 28454888 3/96%    
 http://www.irancement.com   صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 

  سیمان سپاهان****        سیمان تهران***     سیمان فارس خوزستان**                  احداث صنعت* 
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 31    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  1382آمار ظرفیت و تولید سیمان سال 

 بازده مصرف

 ظرفیت  1382تولید 

 کلینکر سیمان کلینکر سیمان   نام کارخانه

 1 آباده 165000 171600 193170 264080 7/124% 215690

 2 آبیک ** 2250000 2340000 2188385 2364920 1/101% 2350038

 3 اردبیل * 690000 717600 753043 827272 3/115% 788097

 4  ارومیه ** 846000 879840 882383 926416 3/105% 929195

 5 استهبان 315000 327600 305210 316881 7/96% 321399

 6 اصفهان 996000 1035840 919070 1002326 8/96% 1005360

 7 ناکباتا 165000 171600 155545 153719 6/89% 149700

 8 ایالم *** 600000 624000 568459 573808 0/92% 589270

 9 بجنورد ** 600000 624000 673803 703593 8/112% 697890

 10 بوشهر - - 187948 167587 - 180891

 11 بهبهان ** 825000 858000 663356 727904 8/84% 723638

 12 تهران *** 2325000 2418000 2004691 2060778 2/85% 2148773

 13 خاش * 600000 624000 654319 815732 7/130% 808667

 14 خزر ** 600000 624000 553794 580502 0/93% 282113

 15 خوزستان ** 900000 936000 955298 929777 3/99% 910014

 16 داراب 900000 936000 738611 759123 1/81% 719091

 17 دورود ** 1197000 1244880 904604 930772 8/74% 928109

 18 سپاهان **** 1980000 2059200 1944341 2349058 1/114% 2334548

 19 سفید ارومیه 157500 163800 145044 110722 6/67% 104318

 20 سفید بنوید - - 16978 6499 - 3353

 21 سفید ساوه 315000 327600 267970 188843 6/57% 228585



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    32

 بازده مصرف

 ظرفیت  1382تولید 

 کلینکر سیمان کلینکر سیمان   نام کارخانه

 22 سفید شمال 85800 89232 89150 93943 3/105% 93913

 23 سفید نیریز ** 157500 163800 138678 125851 8/76% 122703

 24 شاهرود ** 690000 717600 680600 769045 2/107% 775023

 25 شرق 1392750 1448460 1408688 1470281 5/101% 1442842

 26 شمال 1392750 1448460 1408688 1470281 5/101% 1442842

 27 صوفیان ** 1428000 1485120 1335585 1439141 9/96% 1435583

 28 غرب ** 600000 624000 535842 595590 4/95% 600000

 29 فارس ** 787500 819000 698863 756608 4/92% 740385

 30 قاین ** 660000 686400 720269 765930 6/111% 748445

 31 قشم - - 0 86926 - 75654

 32 کارون 900000 936000 887409 90252 6/9% 901355

 33 کرمان 1104000 1148160 1083092 1190960 7/103% 1185170

 34 کردستان 780000 811200 775415 865232 7/106% 863172

 35 لوشان *** 198000 205920 136817 144608 2/70% 143787

 36 نکا 600000 624000 581303 617925 0/99% 102758

 37 واحد هفتم 600000 624000 610850 647077 7/103% 634265

 38 هرمزگان * 1800000 1872000 1849032 1748927 4/93% 1733770

 39 هگمتان *** 780000 811200 789454 838592 4/103% 835885

   جمع 29650050 30836052 28646565 30466464 8/98% 30351324
 http://www.irancement.com   صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 

  سیمان سپاهان**** سیمان تهران          * **           سیمان فارس خوزستان**           احداث صنعت* 
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 33    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  1383آمار ظرفیت و تولید سیمان سال 

 % بازده مصرف

 ظرفیت  1383تولید 

 کلینکر سیمان کلینکر سیمان   نام کارخانه

 1 آبیک 2250000 2340000 2155384 2402318 66/102 2398120

 2 ارومیه 870000 904000 784371 933741 29/103 952751

 3 اصفهان 996000 1035840 990603 1026423 09/99 1023165

 4 بهبهان 900000 936000 443988 562178 06/60 566967

 5 تهران 2325000 2418000 2023069 2119272 65/67 2107541

 6 واحد هفتم 600000 624000 615018 636634 02/102 645758

 7 دورود 1197000 1244880 917704 999233 27/80 1002714

 8 خزر 600000 624000 539658 562604 19/90 578520

 9 سپاهان 1980000 2059300 1921437 2367465 96/114 2370155

 10 شمال 660000 686400 602607 631916 06/92 632860

 11 شرق 1392750 1448460 1427022 1536138 05/106 1530199

 12 صوفیان 1428000 1485120 1312250 1382861 11/93 1406321

 13 غرب 600000 624000 574018 584277 63/93 585623

 14 فارس 787500 819000 679851 700041 48/85 695601

 15 کرمان 1104000 1148160 1088000 1205100 96/104 1206563

 16 لوشان 198000 205930 123089 124062 24/60 125572

 17 نکاء 600000 624000 584400 632934 43/101 617976

 18 سفید شمال 85800 89232 79718 79544 14/89 79463

 19 آباده 181500 188720 198951 197792 81/104 194829

 20 اردبیل 690000 717600 715986 848799 28/118 863041

 21 استهبان 315000 327600 270122 305647 30/93 302559



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    34

 % بازده مصرف

 ظرفیت  1383تولید 

 کلینکر سیمان کلینکر سیمان   نام کارخانه

 22 اکباتان 165000 171600 156924 157106 55/91 157044

 23 ایالم 600000 624000 602007 578292 68/92 558134

 24 خاش 600000 624000 632770 783916 63/125 798889

 25 خوزستان 900000 936000 927845 972315 88/103 948812

 26 شاهرود 855000 889200 676085 824490 72/92 822112

 27 قاین 660000 686400 693625 729845 33/106 710941

 28 کردستان 780000 811200 801934 915121 81/112 931523

 29 سفید ساوه 315000 327600 309571 245422 92/74 250553

 30 ریز سفید نی 157500 163800 151609 127312 72/77 116760

 31 هرمزگان 1800000 1872000 1898923 1911682 12/102 1894095

 32 هگمتان 780000 811200 791151 854888 39/105 843371

 33 کارون 900000 936000 1016430 1078336 21/115 1054094

 34 سفید ارومیه 157500 163800 157730 181271 67/110 178162

 35 بجنورد 600000 624000 687598 755017 00/121 756424

 36 قشم - 144000 0 98682 53/68 96348

 37 بوشهر 900000 936000 855304 872939 26/93 874217

 38 داراب 900000 936000 753225 1037177 81/110 1020043

 39 سفید بنوید 157500 163800 753225 120427 52/73 122125

 40 کهکیلویه 231000 240240 753225 115634 13/48 113203

 41 یزد - - - - - -

   جمع 31219050 32611042 30666467 32198959 74/98 32143172
 http://www.irancement.com   صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 
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 35    اقتصاد سیمان ایران و جهان

رداري از ظرفیتها را تـابعی از متغیرهـاي مـدیریتی و    ب توان نوسانات نرخ بهره بطور کلی می
بـرداري از ظرفیتهـاي    بهره محیطی دانست و در این میان نقش متغیرهاي محیطی در فقدان امکان

یـت  عتوان گفت از جمله عوامل مؤثر محیطی، موق می. خالی موجود، ارتباط بیشتري داشته است
در اینحال تقاضاي سیمان . مکانی کارخانه تولید سیمان نسبت به مراکز و بازارهاي مصرف است

باشـد کـه تـا حـد      ن میهاي ساخت و ساز، عمرانی و بازار مسک نیز تابعی از رونق و رشد فعالیت
با توجه به اینکه از یک طرف . اردو اقتصادي دزیادي بستگی به شرایط محیطی و آب و هوایی 

و خـواص فیزیکـی آن    نمایـد  ایی سیمان امکان ذخیره بلند مدت آنـرا سـلب مـی   یویژگیهاي شیم
ظرفیتهـا  بـرداري از   طلبد، نرخ بهـره  را براي ذخیره سازي می خاصیامکانات و فضاي پرحجم و 

نیز با تبعیت از این شرایط در فصول سرد رو بـه کـاهش گذاشـته و در فصـول گـرم، معمـوالً بـا        
ل مـ تـوان بـا در نظـر گـرفتن تنـوع آب و هـوایی کشـور، بـا ح         اگرچه مـی . افزایش مواجه است

محصول به مناطق داراي تقاضاي بیشتر، در فصـول کـاهش تقاضـا، از شـدت اثرگـذاري پدیـدة       
این امکان بـا محـدودیت   ، بسته بندي وهاي باالي حمل و نقل  یکن تحمیل هزینهفصلی کاست، ل

سالهاي اخیر با توجه به افزایش نسبی عرضه بر تقاضاي سیمان و بـا توجـه بـه     رد. شود مواجه می
هاي تولیدي جدید، به خصوص در چند سال گذشته همراه با کاهش بخشی  راه اندازي کارخانه

هاي عمرانی دولت و سـاخت و سـازهاي زیربنـایی بـوده اسـت، از       بودجه از تقاضا که خود تابع
، فقدان امکان صدور مازاد به دالیل مختلف از جمله عـدم تجهیـز بنـادر بـه امکانـات      1375سال 

خاص بارگیري، نگهـداري و دپـوي مناسـب و حساسـیت کیفیـت سـیمان بـه شـرایط محیطـی،          
د و رقابت ناسالم و شکستن پیاپی قیمتهاي مصـوب  هاي تولیدي به کاهش داوطلبانه تولی کارخانه

بـرداري از ظرفیتهـاي موجـود، نتیجـۀ ایـن فرآینـد        ترغیب شده و به همین علت کاهش نرخ بهره
باشـد، نوسـازي و عمـر     بـرداري از ظرفیتهـا مـؤثر مـی     بوده است، عامل دیگري که بر نـرخ بهـره  

  . تجهیزات است
روز از سـال و در سـه نوبـت کـاري صــورت      330تـا   300در واحـدها بـین    سـیمان تولیـد  

ها، توقف یک تا دو ماه  آالت و کوره گیرد و بهمین علت با توجه به استهالك و عمر ماشین می
البته ایـن دوران توقـف در محاسـبۀ    . از سال براي انجام تعمیرات و بازسازي اجتناب ناپذیر است

ریـزي عمـومی بـراي دوره بازسـازي      در صـورتیکه برنامـه  . گیـرد  ظرفیت اسمی مد نظر قـرار مـی  



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    36
 افـزایش ها وجود نداشته باشد، ممکن است تفاوت ناگهـانی عرضـه و تقاضـا، قیمتهـا را      کارخانه

  . گردد و قیمت دهد و موجب دخالت دولت و نهایتاً منجر به نوسانات ناخودآگاه در تولید
  

  سیمان  تولیدآتی ظرفیت 
تحت تاثیر دو عامل قابـل پـیش بینـی اسـت،      به طور کلی عرضه سیمان در سالهاي آینده 

هــاي موجــود ســیمان و دیگــر از طریــق  یکــی از طریــق افــزایش ظرفیــت بهینــه ســازي کارخانــه
ی بررسـ  الـذکر را بیشـتر   هـر یـک از روشـهاي فـوق    . سـیمان تولیـد  اندازي واحـدهاي جدیـد    راه
نـی تولیـد سـیمان خـواهیم     بی اسمی تولید سیمان نهایتاً به پیش با بدست آوردن ظرفیت. نماییم می

  .پرداخت
اي کـه از طریـق وزارت    تـوان طبـق برنامـه    آالت سـیمان، مـی   با توجه به فرسودگی ماشین

در ابتـداي  هاي موجـود   صنایع و معادن در رابطه با افزایش ظرفیت از طریق بهینه سازي کارخانه
 زیرسیمان طبق جدول ، روند بهبود ظرفیتهاي تولیدي را در واحدهاي شدهپیش بینی  1381سال 

، افـزایش ظرفیـت   1385تا سال بر اساس این برنامه شود  همانگونه که مالحظه می .نمودمالحظه 
ق ایـن  بـ ط. میلیون تـن افـزایش خواهـد یافـت     7/8اسمی از طریق بهبود خطوط فرسوده به میزان 

ران در دو برنامه برخی واحدها مثل سیمان خوزستان در یک سال، برخی واحدها مثل سیمان تهـ 
بهبود و بهینه سازي  اقدام بهسال متوالی و سایر واحدها مثل سیمان ارومیه در دو سال غیر متوالی 

  . خواهند نمودخطوط تولید 
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  تن: هاي موجود سیمان، واحد کارخانه برنامه افزایش ظرفیت از طریق بهینه سازي
  جمع  1385  1384  1383  1382  1381  نام واحد

  355000  -  -  150000  -  105000  دستان سیمان کر
  37500  -  -  -  37500  -  سیمان کارون 
  47000  -  -  -  -  47000  سیمان کرمان 
  310000  -  45000  -  165000  -  سیمان ارومیه 
  135000  -  -  135000  -  -  سیمان قائن

  75000  -  -  -  75000  -  سیمان بهبهان
  480000  -  -  300000  180000  -  سیمان تهران

  150000  -  -  -  150000  -  ن درودسیما
  150000  -  -  150000  -  -  سیمان آباده

  370000  -  -  370000  -  -  سیمان هگمتان 
  310000  -  -  310000  -  -  سیمان شاهرود
  360000  -  -  360000  -  -  سیمان اردبیل

  150000  -  -  150000  -  -  سیمان خوزستان 
  180000  -  -  180000  -  -  سیمان خاش 
  360000  -  -  360000  -  -  گانسیمان هرمز

  109000  -  -  109000  -  -  سیمان اکباتان
  30000  -  -  30000  -  -  ریز سیمان سفید نی

  1500000  -  1500000  -  -  -  سیمان آبیک 
  63000  -  63000  -  -  -  سیمان شرق 

  480000  -  480000  -  -  -  سیمان بجنورد
  600000  -  600000  -  -  -  سیمان خزر
  600000  -  600000  -  -  -  سیمان غرب

  540000  -  -  540000  -  -  سیمان شمال 
  1200000  -  1200000  -  -  -  سیمان صوفیان 

  600000  600000  -  -  -  -  سیمان مازندران 
  8781500  600000  4488000  2934000  607500  152000  جمع 
  www.mim.gov.ir: ماخذ

http://www.mim.gov.ir
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هاي آتـی افـزایش خواهـد    در سـال عرضه سیمان از طریق راه اندازي واحدهاي جدید نیـز  

افـزایش تـوان تولیـد از ایـن     ) 1381در ابتـداي سـال   (وزارت صنایع و معـادن   طبق برنامه. داشت
  : بود زیرطریق طبق جدول 

  تن: واحد  اندازي واحدهاي جدید سیمان افزایش توان تولید از طریق راه
  1385  1384  1383  1382  1381  نام واحد
  -  -  -  -   900000  سیمان داراب
  -  -  -   165000  -  بنویدسیمان سفید 

  -  -  -   310000    کهکیلویهسیمان 
  -  -  -   900000    سیمان بوشهر

  -  -  -   1080000    بوهروك یزد سیمان
       900000      نوسیمان فارس 
       310000  -  -  سیمان قشم

  -  -   510000  -  -  سیمان کاشان
  -  -   600000  -  -  سیمان زنجان

     210000        الرستان سیمان
  -   270000  -  -  -  کرمان سیمان سفید

   900000    -  -  -  فراز فیروزکوهسیمان 
  -   1800000  -  -  -  سیمان ساوه

  -   900000  -  -  -  شهرکرد سیمان
   900000  -  -  -  -  سیمان نائین
  1800000  3180000  2220000  3355000  900000  جمع

 www.mim.gov.ir: ماخذ

و بـا تـأخیري کـه در    ، فـوق ول اراه اندازي واحدهاي جدید طبـق جـد  عدم با توجه به 
هاي  کی ظرفیتیپیشرفت فیز. ها اتفاق افتاد عمالً جدول فوق محقق نگشت گذاري برنامۀ سرمایه

 :باشد بر اساس جدول زیر می) 1382در سالهاي آتی در انتهاي سال (جدید 

http://www.mim.gov.ir
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  هاي جدید سیمان یزیکی پروژهبرنامه و پیشرفت ف
اندازي سال راه درروز تن،ظرفیت % پیشرفت    نام کارخانه 

 1 بهروك یزد 3600 95 83

 2 )هولسیم( کویر کاشان 2000 85 83

83 1/38  3 قشم 700 

83 67/61  4 )وخوزستان سیمان فارس(فارس نو  3000 

 5 )وخوزستان سیمان فارس( زنجان  2000 15 83

 6 الر 700 35 84

 7 رفسنجان 700 35 84

84  ----- 2x 3000 8 ساوه 

 9 )هولسیم(کوه فراز فیروز 3000 ----  85

85 3/15  3600 (cemag) 10 نایین 

85 2/21  11 شهر کرد * 3000 

 12 )وخوزستان سیمان فارس( فیروزکوه 3000 ----  85

 13 ممتازان کرمان 3300 15 85

 14 ساروج اصفهان 2000 12 85

85 14/3  15 اردستان 3500 

 16  ساروج بوشهر 4000 ----  86

 17 )سیمان تهران( گیالن سبز 3000 ----  86

 18 عمران انارك 3500 10 86

 19 سیمان سبزوار الر 3400 10 87

 20 تیس چابهار 3400 10 87

 21 نهاوند 3300 --- 87
http://www.irancement.com 

  

http://www.irancement.com
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  طرح توسعۀ کارخانجات

  نام شرکت )تن در روز( افزایش
 1 2خط   *)اردبیل( 3000

 2 2 خط   ***)ایالم(  3000

 3 8خط    ***)تهران( 3000

 4  2 طخ  **)خوزستان( 5000

 5 3ط خ   ***)سپاهان( 3300

 6 4خط     **** )شرق( 3000

 7 2خط      )نکاء( 3000

 8 3خط      * )هرمزگان ( 5000

 9 2خط    *** )هگمتان( 3000
http://www.irancement.com 

  احداث صنعت* 
  سیمان فارس و خوزستان** 

  سیمان تهران*** 
  سیمان سپاهان**** 

برداري آنها در جـدول زیـر    برنامۀ افزایش ظرفیت کارخانجات بدون توجه به سال بهره
  :آورده شده است

 
 
  
  
  
  
  

http://www.irancement.com
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  افزایش ظرفیت کارخانجات
تن در روز( افزایش  ) واحد –خط     نام شرکت 

تن 1000تن به  500از   1 آباده --- 

تن 8500تن به  3500از    

8000تن به  4000از   تن 
1خط   

2خط   
 2 آبیک **

تن 3000تن به  2000از   3 اردبیل * --- 

تن 3000تن به  2000از   4 ارومیه ** --- 

تن 3000تن به  2000از   5 ایالم *** --- 

تن 3500تن به  2000از   6 بجنورد ** --- 

تن 4000تن به  2000از   7 خزر ** --- 

تن 3000تن به  1000از  2خط    8 شرق **** 

تن 3000تن به  2300از   9 شاهرود ** --- 

تن 4000تن به  2000از   10 شمال --- 

تن 3000تن به  1000از   

4000تن به  2000از    

3واحد   

4واحد   
 11 صوفیان **

تن 4000تن به  2000از   12 غرب ** --- 

تن 4000تن به  2000از   13 نکاء --- 

تن 4000تن به  2300از   14 هگمتان *** --- 

  سیمان سپاهان****    سیمان تهران***    سیمان فارس و خوزستان**     احداث صنعت* 
هاي فوق به دالیل مختلف منجمله عدم آزادسازي قیمت سـیمان عمـالً طبـق برنامـه      هبرنام
بینی دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معـادن   برنامۀ ذیل آخرین اصالحات و پیش. پیش نرفت

بر اساس ایـن برنامـه بـا احتسـاب دخالـت      . طرح گردیده است 1384باشد که در ابتداي سال  می
بینـی ظرفیـت    پـیش ) طی سال مربوطه(برداري  ها و بدون احتساب زمان بهرهاندازي طرح زمان راه

  :تولید سیمان طبق زمانبندي جدول زیر خواهد بود
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  در سال تن سازي واحدهاي قدیم، و بهینهاندازي واحدهاي جدید  راه سیمان باافزایش تولید 

  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
          1000000  فرس نوسیمان 

          600000   کویر کاشانمان سی
          1080000  1ساوه سیمان 
          1000000  فراز فیروزکوهسیمان 
          1080000  بوهروك یزد سیمان
          300000  قشمسیمان 
          1000000   تهران سیمانتوسعه 
          30000  ارومیهسیمان سازي  بهینه
          330000  هگمتانسیمان  سازي بهینه
          330000  اردبیل انسیم سازي بهینه
          210000  خوزستانسیمان  سازي بهینه
          300000  سازي سیمان کردستان بهینه
          600000  خزرسیمان  سازي بهینه

        1080000    2ساوه  سیمان
        1000000    سیمان فیروزکوه

        600000    سازي سیمان غرب بهینه
        540000    سازي سیمان شمال بهینه
        600000    سازي سیمان صوفیان بهینه

      1000000      سیمان شهرکرد
      1000000     سیمان سپاهان

      1000000     توسعه سیمان مازندران 
      1000000     سیمان هگمتان

      245000     سیمان رزین رفسنجان
      210000     سیمان الرستان

      600000     سیمان ساروج اصفهان
      1000000     سیمان نائین
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  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
      1000000     سیمان گیالن سبز

      1000000     سیمان ایالم
      1000000     سیمان ممتازان کرمان

      1000000     سیمان اردستان
      600000     2سازي سیمان صوفیان  بهینه
      1500000     1سازي سیمان آبیک  بهینه

      1000000     توسعه سیمان شاهرود
      1000000     توسعه سیمان بجنورد

    1000000       ان عمران اناركسیم
    1000000       سیمان ساروج بوشهر

    1000000       سیمان نهاوند
    1000000       سیمان زابل

    1000000       سیمان پیوند گلستان
    1000000       توسعه سیمان کارون
    1000000       سیمان الر سبزوار

    600000       سازي سیمان مازندران بهینه
  1000000         رقسیمان فیروزکوه ش
  1500000         سیمان خوزستان
  1000000         (LC) سیمان نیزار قم

  1000000          (LC)مهاباد، سردار  سیمان
  1000000         (LC)سیمان عمران آریا 
  1000000         توسعه سیمان شرق

  1000000         سیمان جوین سبزوار
  1000000         سیمان دهلران

  1000000         سیمان رویال سمنان
  1200000         2سازي سیمان آبیک  بهینه
  60000          سازي سیمان اصطهبان بهینه
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  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد

  200000          سازي سیمان اکباتان بهینه
  200000          سازي سیمان آباده بهینه
  11160000  8250000  14155000  3820000  7860000  اندازي بی احتساب زمان راه جمع

  77773000  66613000  58363000  44208000  40388000  لظرفیت اسمی تولید در پایان سا
  7774000  11112000  9508000  6698000  3241000  اندازي با احتساب زمان راه جمع

  70861000  63087000  51975000  42467000  35769000  ظرفیت اسمی تولید در سال
  1384دفتر صنایع معدنی، وزارت صنایع و معادن، فروردین 

  
  سیمان  گانولیدکنندت

ــهتــوان  را مــی هــاي غیرفلــزي کــانیتولیدکننــدگان  دو بخــش کارگاههــاي کوچــک و  ب
هاي کوچک کانی غیرفلزي یـا بـه    کارگاهمعموالً آمارگیري از . کارگاههاي بزرگ تقسیم نمود

گـردد، شـامل    نفر کارکن را شـامل مـی   49تا  1واحدهاي صنعتی کوچک که بین عبارت دیگر 
مرکـز آمـار    ISICباشد که بر اساس طبقه بنـدي   مان، آهک و گچ میواحدهاي تولید کنندة سی

در ایـن  ) نفر 50بیش از (هاي سیمان به دلیل تعداد زیاد پرسنل آنها  کارگاه .گردد منتشر میایران 
 1379در پایـان سـال    ي کوچک کانی غیرفلزيبه طور کلی تعداد کارگاهها .گنجد قسمت نمی

ه تقریبـاً نیمـی از ایـن کارگاههـاي کوچـک بـه کارگاههـایی        کارگاه بوده است کـ  108بالغ بر 
کارگاههـا را   4/1 انـد، در حالیکـه حـدود    نفر بـوده  10اختصاص داشته که کارکنان آن کمتر از 

و بـین   39تـا   30و بـین   29تا  20کارگاههایی که بین . اند نفره تشکیل داده 20تا  10کارگاههاي 
توزیع ایـن کارگاههـا    .اند کارگاه بوده 9و  5، 13تیب بالغ بر به تر ندا نفر کارکن داشته 49تا  40

  . مالحظه نمود زیرتوان طبق جدول  را می
  1379بر حسب کارکنان در سال  کانی غیرفلزيتعداد کارگاههاي کوچک 

  جمع  40- 49  30- 39  20- 29  10- 19  1-9  تعداد کارکنان
  108  9  5  13  26  55  تعداد کارگاهها

  1380کارگاههاي صنعتی کوچک  –ان مرکز آمار ایر: ماخذ
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ــد صــنایع ســیمان، آهــک و گــچ در کارگاههــاي کوچــک در ســال     ــادل  1379تولی مع
میلیون ریال بـوذه اسـت    12025میلیون ریال و ضایعات قابل فروش این صنعت معادل  3782718

  . میلیون ریال رسانده است 3829321به میزان  زیرکه جمعاَ میزان فروش را طبق جدول 
  )1379( کانی غیرفلزيلید، ضایعات و صادرات کارگاههاي کوچک تو

  درصد ارزش تولیدات   1379سال   

  100  3782718  ارزش تولیدات 
  3/0  12025  ارزش ضایعات قابل فروش 

  101  3829321  کل فروش 
  5/12  472518  صادرات مستقیم 

  1380کارگاههاي صنعتی کوچک  –مرکز آمار ایران : ماخذ 
در بخش صنایع کوچک از وضـعیت   کانی غیرفلزيارزش افزوده صنعت  زیر طبق جدول

معـادل   1379هـا کـه در سـال     مطلوبی برخـوردار بـوده اسـت بطوریکـه بـا توجـه بـه ارزش داده       
  : محاسبه شده است 2418782میلیون ریال بوده، ارزش افزوده این صنعت معادل  1522333

  )1379(در کارگاههاي کوچک  کانی غیرفلزيها و ارزش افزوده  ها، ستانده ارزش داده

  100 درصد به ستانده  3941115  ها ارزش ستانده

  39  1522333  ها  ارزش داده
  61  2418782  ارزش افزوده 

  1380کارگاههاي صنعتی کوچک  –مرکز آمار ایران : ماخذ
در کارگاههاي کوچک، بیشتر در اختیـار بخـش خصوصـی اسـت،      کانی غیرفلزيصنایع 

واحـد آن   21کارگاه در اختیار بخـش خصوصـی و    87، 1379کارگاه در سال  108که از بطوری
شـاغلین کارگاههـاي خصوصـی بـالغ بـر       زیـر طبق جدول . بخش عمومی بوده است مالکیت در

 8نفر از این شاغلین در کارگاههاي تعاونی که تعـداد کارگاههـاي آن    156نفر بوده که  10450
  . اند نفر بقیه در کارگاههاي عمومی فعالیت داشته 11174و اند  واحد بوده مشغول بوده
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  )1379(به تفکیک ساختار مالکیتی  کانی غیرفلزيکارگاهها و شاغلین در صنایع 

  جمع  عمومی  خصوصی  صنایع سیمان
  108  21  87  تعداد کارگاهها 

  21624  11174  10450  تعداد شاغلین 
  1380کوچک کارگاههاي صنعتی  –مرکز آمار ایران : ماخذ 

  کانی غیرفلزيوحقوق پرداختی در صنایع  شاخص تولید، اشتغال کارکنان و مزد
  مزد و حقوق پرداختی  اشتغال کارکنان  تولید  سال

1376  100  100  100  
1377  3/104  6/105  1/124  
1378  2/113  8/105  8/163  
1379  3/122  3/108  7/223  
1380  5/121  8/109  3/277  

، 1380طـول پـنج سـال منهتـی بـه سـال        شـود در  مشـاهده مـی   فـوق  جدولاز همانطور که 
رسیده است لیکن این رقم پس از تعدیل به مراتـب در   3/277شاخص مزد و حقوق پرداختی به 

تري بوده است بطوریکه اگر شاخص مزد و حقوق و مزایاي سرانه کارکنـان صـنعت    سطح پائین
 80و  79هـا و خـدمات مصـرفی در سـالهاي     سیمان را قبل و بعد از تعدیل نسبت به شاخص کاال

  : شود مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می
  1376= 100 کانی غیرفلزيشاخص مزد و حقوق سرانه کارکنان در صنایع 

  درصد تغییر  1380  1379  سال 
  3/22  6/252  5/206  ) قبل از تعدیل(شاخص مزد و حقوق و مزایاي سرانه 
  8/9  0/142  3/129  ) بعد ازتعدیل(ه شاخص مزد و حقوق و مزایاي سران

، قبـل از تعـدیل بـر اسـاس     کانی غیرفلـزي شاخص مزد و حقوق سرانه کارکنان در صنایع 
درصـد رشـد داشـته، لـیکن همـین       3/22رسـید و   6/252به رقـم   1380، در سال 1376سال پایه 
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  . شته استدرصد نسبت به سال قبل رشد دا 8/9رسید و فقط  142شاخص پس از تعدیل به رقم 
، در چـارچوب صـنایع   ISICبنـدي   ، طبق طبقـه کانی غیرفلزيکارگاههاي بزرگ صنعت 

 39بـالغ بـر    1380ایـن کارگاههـا کـه در سـال     . گیرد سیمان، آهک و گچ مورد بررسی قرار می
اگـر  . کارگاه بوده است، روندي صعودي در میزان تولید در طول پنج سال گذشته داشـته اسـت  

توان مشـاهده نمـود کـه طبـق      می نماییمتولید شده در این کارگاهها را بررسی  تنها مقدار سیمان
هزار تن بـوده و بـه تـدریج ایـن میـزان در       19284، 1376تولید این کارگاهها درسال  زیرجدول 

هزار تن رسیده است و در واقع رشد متوسـط تولیـد ایـن صـنعت در طـول       25381به  1380سال 
  . بوده است 3/7معادل  1380پنج سال منتهی به سال 

  در کارگاههاي بزرگ صنعتی کانی غیرفلزيمقدار تولید 
  درصد تغییر   ) هزار تن(مقدار تولید   سال 

1376  19284  -  
1377  19851  3  
1378  21168  7/6  
1379  22096  4/4  
1380  25381  15  

به  1380 در سال) 1376=100(بطور کلی شاخص تولید صنایع سیمان با توجه به سال پایه 
رسـیده   8/109رسید در حالیکه شاخص اشتغال کارکنان بر اساس همان سال پایه به رقـم   5/121

گذاري فنی و گـرایش ایـن صـنعت را بـه اسـتفاده       است و این مسئله روند صعودي نقش سرمایه
  . دهد بیشتر از تکنولوژي نشان می

  :1دان سیمان ایران در جدول زیر لیست شدهتولیدکنندة شرکتهاي 
 

  
  

 

 اله بـا توجـه بـه طرحهـاي    در مجله سیمان تهیه شد و از آن پـس هرسـ   1372اولین بار در سال  این جدول براي 1

 .بهنگام گردید /http://www.irancement.comدر سایت هاي قدیمی  جدید، افزایش ظرفیتها و توقف کوره

http://www.irancement.com/
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  شرکتهاي تولیدکنندة سیمان ایران

اندازي سال راه نوع سیمان درروز تن ،ظرفیت روش تولید    نام کارخانه 
 1 آباده***** 500 پیش گرمکن 1372 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند

1353 
1359 

 پیش گرمکن
 پیش گرمکن

3500 
4000 

7500جمع   
 2 آبیک **

 3 اردبیل * 2300 پیش تکلیس 1375 پرتلند

 4  ارومیه ** 2300 پیش گرمکن 1368 پرتلند

 5 استهبان***** 1000 پیش تکلیس 1377 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند
 پرتلند

1347 
1354 
1355 

 خشک

 خشک

 خشک

500 
700 

2100 
3300جمع   

 6 اصفهان

 7 اکباتان***** 500 پیش گرمکن 1374 پرتلند

 8 ایالم *** 2000 پیش تکلیس 1376 پرتلند

 9 بجنورد ** 2000 پیش تکلیس 1377 پرتلند

 10 بوشهر * 3000 پیش گرمکن 1382 پرتلند

 11 بهبهان ** 2750 پیش تکلیس 1358 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند
 پرتلند
 پرتلند
لندپرت  

 پرتلند

1335 
1337 
1345 
1348 
1351 
1358 

 تر

 تر

 تر

 پیش گرمکن

 تر

 گرمکن پیش

300 
300 
600 

2100 
300 

4000 
7600جمع   

 12 تهران ***

7تهران واحد  *** 2000 پیش گرمکن 1363 پرتلند  13 

 14 خاش** 2000 پیش تکلیس 1374 پرتلند

 15 خزر ** 2000 پیش گرمکن 1365 پرتلند
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اندازي سال راه نوع سیمان درروز تن ،ظرفیت روش تولید    نام کارخانه 
 16 خوزستان ** 3000 پیش تکلیس 1377 پرتلند

 17 داراب * 3000 پیش تکلیس 1382 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند
 پرتلند

1345 
1348 
1359 

 تر
 پیش گرمکن
 پیش گرمکن

400 
1000 
2500 

3900جمع   

 18 دورود **

 پرتلند
 و سرباره 

1357 
1360 

 پیش گرمکن
 پیش گرمکن

3300 
3300 

6600جمع   
 19 سپاهان ****

 20 سفید ارومیه***** 500 پیش تکلیس 1378 سفید

 21 سفید بنوید 500 پیش تکلیس 1382 سفید

 سفید

 سفید

1380 
1375 

 پیش تکلیس
 پیش تکلیس

500 
500 

1000جمع   
 22 سفید ساوه

 23 سفید نیریز ** 500 پیش تکلیس 1375 سفید

 24 شاهرود ** 2300 پیش تکلیس 1376 پرتلند

رتلندپ  1346 
1354 
1377 

 پیش گرمکن

 پیش گرمکن

 گرمکن پیش

300 
1250 
3000 

4550جمع   

 25 شرق****

 سفید

 سفید

 پرتلند

1337 
1349 
1358 

 تر
 تر

 پیش گرمکن

60 
200 

2200 
2460جمع   

 26 شمال

 پرتلند
 پرتلند
 پرتلند

1349 
1355 
1358 

 خشک

 خشک

 پیش گرمکن

600 
1000 
1000 

 27 صوفیان **
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اندازي سال راه نوع سیمان درروز تن ،ظرفیت روش تولید    نام کارخانه 
 2000 گرمکن پیش 1363 پرتلند

4600جمع   
 28 غرب ** 2200 پیش گرمکن 1356 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند

1353 
1357 

 پیش گرمکن
 پیش گرمکن

1250 
1250 

2500جمع   
 29 فارس **

 30 قاین ** 2000 پیش گرمکن 1373 پرتلند

 31 کارون***** 3000 پیش تکلیس 1378 پرتلند

 32 کردستان **** 2300 پیش تکلیس 1375 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند
 پرتلند

1349 
1353 
1358 

 خشک

 پیش گرمکن
 پیش گرمکن

300 
1000 
2300 

3600جمع   

 33 کرمان

 34 یاسوج 700 خشک 1384 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند

1337 
 --- 

 نیمه خشک
 نیمه خشک

300 
300 

600جمع   
 35 لوشان ***

 36 نکاء 2000 پیش گرمکن 1360 پرتلند

 پرتلند
 پرتلند

1376 
1378 

 پیش تکلیس
 پیش تکلیس

3000 
3000 

6000جمع   
 37 هرمزگان *

 38 هگمتان *** 2300 پیش تکلیس 1376 پرتلند

       جمع کل 100060   

http://www.irancement.com/  
  هاي خصوصی شرکت*****     هانسپا****     تهران***    فارس و خوزستان**      احداث صنعت* 

هــاي تولیدکننــدة ســیمان ایــران هرکــدام براســاس اســتانداردهاي زیــر عمــل   کارخانــه
گرچـه  (هاي اسـتاندارهاي تولیـد مربوطـه را داراسـت      نمایند و سیمان تولیدي آنها نیز ویژگی می

http://www.irancement.com/
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 :)هاي عملیاتی کارخانه است ها مربوط به ویژگی برخی از گواهینامه
 

 دیفر نام کارخانه اي مورد عملاستاندارده

ISISI 1 آباده 

ISO 14001 – ISO 9001 - ISISI ** 2 آبیک 

ISO 14001-ISO 9001-ISO 9002-ISO 18001 * 3 اردبیل 

OHSAS-IMS - IQM – ISO 9002 – ISISI ** 4  ارومیه 

ISISI 5 استهبان 

GQM-IMQ-ISO 9002- ISISI 6 اصفهان 

ISISI 7 اکباتان 

ISO 9002-ISISI *** 8 ایالم 

ISO 14001 – ISISI ** 9 بجنورد 

ISISI 10 بوشهر 

ISISI ** 11 بهبهان 

ISO 14001 - ISO 9002 – ISO 9001 – ISISI *** 12 تهران 

ISO 9002 – ISISI * 13 خاش 

ISISI ** 14 خزر 

ISISI ** 15 خوزستان 

ISISI 16 داراب 

ISO 9002-ISISI ** 17 دورود 

ISO 9002-ISO 14001 – ISISI **** 18 سپاهان 

ISO 9002-ISISI 19 سفید ارومیه 

ISISI 20 سفید بنوید 
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ISO 9000-ISO 9002-ISO 14001 21 سفید ساوه 

ISO 14001- ISO 9002 – ISISI ** 22 یزسفید نیر 

ISO 18001 - ISO 14001 – ISO 9002 - ISISI ** 23 شاهرود 

ISO 9001 – ISISI 24 شرق 

ISO 14001-ISO 18001-ISO 9001-ISISI 25 شمال 

ISO 9002-ISISI ** 26 صوفیان 

ISO 9002 – ISISI ** 27 غرب 

ISISI ** 28 فارس 

ISO 9002 ** 29 قاین 

ISISI 30 کارون 

ISO 14001 – ISO 9002 – ISISI **** 31 کردستان 

ISISI 32 کرمان 

ISISI *** 33 لوشان 

ISISI 34 مازندران 

ISO 14001-ISO 9002-IS0 9001-ISISI 35 واحد هفتم 

IMS - OHSAS - ISO 14001 – ISO 9002 - ISISI * 36 هرمزگان 

ISO 14001 – ISO 9001 – ISISI *** 37 هگمتان 

  سیمان سپاهان****         سیمان تهران***      سیمان فارس و خوزستان**      احداث صنعت* 
کـاب  لوگ و ابـع تولیـد مـرزي ترانسـ    وبـا اسـتفاده از ت  را کارآیی صـنعت سـیمان    1دادرس

دهد که عدم کـارآیی فنـی در طـول زمـان      نتایج مطالعه نشان می. نماید ازه گیري میاند داگالس
افزایش یافته و دو متغیر نوع مالکیت و وجـود صـادرات، کـارآیی صـنعت را تحـت تـاثیر قـرار        

بعالوه کششهاي برآورد شده براي تابع ترانسـلوگ نشـانگر بـازدهی فزاینـده نسـبت بـه       . دهد می
 

نامه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه عالمـه      اندازه گیري کارآیی فنی صنعت سیمان در ایران، پایان دادرس رامین، 1
  .1378طباطبایی، 
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کششهاي برآورد شده نسبت به سرمایه و نیـروي انسـانی بترتیـب    . استمقیاس در صنعت سیمان 
و  87/0معـادل   لوگکـارآیی فنـی بـرآورد شـده بوسـیله تـابع ترانسـ       . است 22/0و  82/0معادل 

درصد زیر ظرفیت  13بعبارتی دیگر صنعت سیمان . است 85/0بوسیله تابع کاب داگالس معادل 
بـا شـروع برنامـه اول     1372کـارآیی صـنعت از سـال    در عـین حـال میـانگین    . ه استتولید نمود

صنعت شاهد روند نزولی کارآیی فنـی بـوده اسـت کـه ناشـی از       1373افزایش داشته اما از سال 
محـدودیت ممنوعیـت صـادرات در    . کاهش مخارج دولتی در زیر بناها و بخش ساختمان اسـت 

ه برخـی بنگاههـا نظیـر    گرچـ . نظیر شوکی برکارآیی صنعت سیمان عمل نموده است 1375سال 
سیمان فارس و سیمان سپاهان شاهد نوعی ثبات در کارآیی بوده و باالترین میزان کارآیی را نیز 

یکی از دالیل روند کاهنده کارآیی فنـی عـدم ثبـات در قـوانین و مقـررات دولتـی در       . اند داشته
  .باشد می 1376و  1375خصوص ممنوعیت صادرات سیمان در سالهاي 

نمونـه  . پـردازد  یز به اندازه گیري کارآیی صنعت سیمان در بخشهاي مختلـف مـی  ن 1صامتی
وي شامل چهار کارخانه سیمان، دو بنگاه دولتی، یک بنگاه خصوصی و یک شرکت خصوصی 

وي از تابع کاب داگالس براي اندازه گیري کارآیی . وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان است
دهد که کشش تولید نسـبت بـه نیـروي انسـانی      برآورد شده نشان مینتایج  .صنعت استفاده نمود

براي سیمان تهران وابسته به بنیاد مستضـعفان و جانبـازان داراي بـاالترین کشـش بـوده و سـیمان       
وي . انـد  هـاي دولتـی بترتیـب در ردههـاي بعـدي قـرار گرفتـه        و شرکت) بنگاه خصوصی(شرق 

نتـایج وي  . هاي مختلف مبادرت نموده اسـت  ارخانههمچنین به برآورد کارآیی نیروي کار در ک
نشانگر باالترین میزان کارآیی نیروي انسانی در سیمان تهـران وابسـته بـه بنیـاد و کمتـرین میـزان       

هـاي   اما در ارتباط با کارآیی سـرمایه، کمپـانی  . کارآیی نیروي انسانی در شرکتهاي دولتی است
نهایتـاً یـک تـابع هزینـه بلنـد      . انـد  به سرمایه بـوده خصوصی داراي باالترین میزان کارآیی نسبت 

نتـایح تخمـین زده   . مختلف با انواع مالکیتهاي متفاوت برآورد شـده اسـت   شرکتهاي مدت براي
دهد که سیمان تهران وابسته به بنیاد مستضـفعان و جانبـازان داراي کمتـرین هزینـه      شده نشان می

هــاي دوم و ســوم قــرار  دولتــی در ردهتولیـد بــوده و پــس از آن شــرکتهاي بخــش خصوصــی و  
هـاي   دهد که شـرکتهاي بـا بـاالترین کـارآیی داراي هزینـه      در واقع این نتایج نشان می. گیرند می

 

  . 1374قررات دولت، وزارت امور اقتصادي و دارایی، معاونت امور اقتصادي، صامتی مرتضی، طرح کاهش م - 1
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هـاي   دهد که بنگاههاي دولتی داراي هزینـه  بعبارت دیگر نتایج نشان می. اند تري بوده تولید پایین

در طـول زمـان مطمـئن بـوده و بـه نـوعی        اند چرا کـه از دریافـت سوبسـیدهاي بـاال     باالتري بوده
هـاي عملیـاتی بعمـل     اند و اقدام مـوثري در جهـت کـاهش هزینـه     مشمول حمایتهاي دولتی شده

  .اند نیاورده
  

  اقتصاد سنجی عرضه سیمان الگوي 
سـري  هاي اقتصادسنجی و بکـارگیري آمـار    براي بررسی عرضۀ سیمان با استفاده از روش

عرضـۀ  بـا  ، عوامـل مختلـف در رابطـه    )هجري شمسـی  1382سال تا  1343سال (ساله،  40زمانی 
بــر اســاس . گــردد کــه خالصـۀ آن در ایــن بخــش درج مـی   سـیمان مــورد بررســی قـرار گرفــت  

تولیـد   ، ظرفیـت اسـمی  در سـال قبـل   ، میزان عرضه سـیمان برآورد شده لگاریتمیهاي  گرسیونر
  :این مدل داریم طبق .شناخته شدو قیمت سیمان بر عرضه سیمان مؤثر   سیمان

LOG(IRYCD) = 3.73808 + 0.03581*LOG(IRWPRICE) + 
0.28324*LOG(NCAPACITY) + 0.57859*LOG(IRYCD(-1)) 

 : باشند میبه شرح زیر  طه فوق متغیرهاي وابسته و مستقلبدر را

  IRYCD  تولید سیمان در سال برحسب تن
  IRWPRICE  شاخص قیمت عمده فروشی سیمان

 NCAPACITY  ید روزانۀ سیمان برحسب تنظرفیت اسمی تول

  
  
  
  
  
  
  
  

Dependent Variable: LOG(IRYCD) 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/04   Time: 13:38 
Sample(adjusted): 1964 2002 
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Included observations: 39 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.738089 0.659691 5.666425 0.0000 
LOG(IRWPRICE) 0.035811 0.012897 2.776662 0.0088 

LOG(NCAPACITY) 0.283244 0.072892 3.885778 0.0004 
LOG(IRYCD(-1)) 0.578596 0.086624 6.679403 0.0000 

R-squared 0.995318     Mean dependent var 15.85465 
Adjusted R-squared 0.994916     S.D. dependent var 0.934383 
S.E. of regression 0.066621     Akaike info criterion -2.482666 
Sum squared resid 0.155345     Schwarz criterion -2.312044 
Log likelihood 52.41199     F-statistic 2479.966 
Durbin-Watson stat 2.091263     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
  .دهد نمودار زیر روند ارقام واقعی و برآورد شده و جملۀ پسماند را نشان می

ــی    ــه م ــه مالحظ ــانطور ک ــود،  هم ش
ظرفیت سازي، مهمترین نقش را در عرضه 
ــده     ــت عم ــه قیم ــته در حالیک ــیمان داش س

ــري  فروشــی ســیمان نقــش ضــعیف  در را ت
ن امــر و ایــ نمایـد  ســیمان بـازي مــی عرضـه  

و مشـکالت  زا  حاکی از نقش عوامل بـرون 
توسـعه  راه در گذاري دولتی  ناشی از قیمت

درصد تغییرات متغیـر وابسـته یعنـی عرضـه      99در مدل فوق متغیرهاي مستقل، . این صنعت است
. دنباشـ  دار مـی  معنـی  (t)هـاي   سیمان را توضیح داده و کلیه ضرایب متغیرهاي مستقل طبق آمـاره 

بین وربطور مناسب انتخاب شده و آماره ددر مجموع دهد که متغیرهاي مستقل  می نشان Fآماره 
  . باشد میجمالت اخالل پشت سرهم نمایانگر عدم وجود همبستگی بین  (DW)واتسون 

هـاي موجـود    رونـد بهینـه سـازي کارخانـه    ا استفاده از اطالعات توان ب عرضه سیمان را می
بـا اسـتفاده از   ز طریق راه اندازي واحـدهاي جدیـد سـیمان    تولید ا ظرفیتوند افزایش رسیمان و 

زیرا درج قیمت در الگو سـبب  . رگرسیون دیگري که قیمت در آن مطرح نباشد پیش بینی نمود
لـذا از  . نمایـد  درج نوسانات کوتاه مدت در الگو شده و کاربرد الگو را براي بلندمـدت کـم مـی   

  :استفاده خواهیم کردبینی عرضۀ سیمان  نتایج الگوي زیر براي پیش
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 IRYCD = -1082752.998 + 239.252*NCAPACITYA + 0.817*IRYCD(-1) 

  IRYCD  تولید سیمان در سال برحسب تن
 NCAPACITYA  مان برحسب تنسالیانه سیظرفیت اسمی تولید 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Dependent Variable: IRYCD 
Method: Least Squares 
Date: 04/16/05   Time: 14:34 
Sample(adjusted): 1978 2004 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1082753. 492669.9 -2.197725 0.0379 

NCAPACITYA 239.2528 79.49140 3.009794 0.0061 
IRYCD(-1) 0.817110 0.092593 8.824716 0.0000 

R-squared 0.986403     Mean dependent var 15993496 
Adjusted R-squared 0.985270     S.D. dependent var 6638346. 
S.E. of regression 805674.6     Akaike info criterion 30.14119 
Sum squared resid 1.56E+13     Schwarz criterion 30.28517 
Log likelihood -403.9060     F-statistic 870.5589 
Durbin-Watson stat 1.937602     Prob(F-statistic) 0.000000 

  .دهد نمودار زیر روند ارقام واقعی و برآورد شده و جملۀ پسماند را نشان می
با استفاده از اطالعات افـزایش ظرفیـت در   
ــراي    ــوق را ب ــده رگرســیون ف ســالهاي آین

بـه  . کنـیم  حـل مـی   1388تا  1384سالهاي 
عبارت دیگـر بـا حـل ایـن معادلـه عرضـۀ       

ــیش   ــور پ ــراي ســالهاي مزب ــی  ســیمان ب بین
در ابتدا ظرفیت اسـمی سـیمان را   . شود می

براساس اطالعات ظرفیت اسمی موجود و 
ــت ــزیش ظرفیـ ــداث   افـ ــی از احـ ــا ناشـ هـ

بـراي سـالهاي    واحدهاي جدید، بهینه سازي ظرفیت خطوط، طرحهاي توسعه و افزایش ظرفیـت 
 : باشند زیر میطبق جدول و نمودار نتایج . کنیم آتی محاسبه می

  ظرفیت اسمی عرضه سیمانبینی  پیش
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Forecast: IRYCDF
Actual: IRYCD
Forecast sample: 1959 2009
Adjusted sample: 1978 2009
Included observations: 27

Root Mean Squared Error 967421.8
Mean Absolute Error      728788.5
Mean Abs. Percent Error 4.898894
Theil Inequality Coefficient 0.027871
      Bias Proportion        0.007852
      Variance Proportion 0.062555
      Covariance Proportion 0.929593

  
 .بینی تولید سیمان است که از حل الگوي فوق بدست آمده است مقدار پیش IRYCDFمتغیر 
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Obs سال IRYCD IRYCDF  Obs سال IRYCD IRYCDF 

1978 1357 6177999 6512181   1994 1373 16138512 15681631 

1979 1358 7886999 7109447    1995 1374 16353946 16208475 

1980 1359 8123999 7884581   1996 1375 17545612 17230398 

1981 1360 9536999 8828980   1997 1376 18697203 18858065 

1982 1361 10343822 9600657   1998 1377 19323453 20475151 

1983 1362 11178999 10231202   1999 1378 19383195 22336242 

1984 1363 11236903 11033530   2000 1379 21945867 24225406 

1985 1364 12449750 11689120   2001 1380 25081725 25803513 

1986 1365 12380379 12368360   2002 1381 26801188 27344694 

1987 1366 12533114 12923374   2003 1382 30466000 29552046 

1988 1367 12131010 13376881   2004 1383 32190000 31586335 

1989 1368 12699739 13914924   2005 1384  34023991 

1990 1369 14931981 14354563   2006 1385  37618338 

1991 1370 15074835 14713797   2007 1386  42830129 

1992 1371 15147999 15007330   2008 1387  49747310 

1993 1372 16148761 15288091   2009 1388   57259358 
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  سیمان  تقاضاي
گذاري آنها  سرمایههاي هر یک از بخشهاي کشور، با توجه به نیازسیمان در سهم مصرف 

 تـوان مشـاهده نمـود کـه بخـش دولتـی و       مـی  زیـر طبـق جـدول   . در هر سال متفاوت بوده اسـت 
درصد مصرف سیمان را بـه خـود اختصـاص داده     65، 1365عمرانی در سال هاي  گذاري سرمایه

سـالهاي بعـدي، نسـبت کمتـري از حجـم سـیمان مصـرفی بـه ایـن بخـش مربـوط             در حالیکه در
مـثالً در   .در همین حال سهم بخش مردمی نیز در سالهاي مختلف متفـاوت بـوده اسـت   . شود می

و بخش صنایع اند  به خود اختصاص دادهدرصد مصرف سیمان را  58، بخش مردمی، 1379سال 
بـه خـود اختصـاص    را درصـد در سـال    11کمتر از  یسهمبر، بسته به نیازهاي ساالنه خود  سیمان

  . داده است
  سهم هر یک از بخشهاي مصرف کننده سیمان

  میلیون تن ،جمع مصرف  %بر  صنایع سیمان  % بخش مردمی   % دولتی و عمرانی  سال
1369  65  30  5  06/15  
1375  36  8/50  2/13  55/17  
1376  4/35  9/51  7/11  03/19  
1377  1/30  7/60  2/10  9/19  
1378  5/28  5/62  10  03/20  
1379  31  58  11  5/22  
1380  3/28  7/60  11  4/25  
1381  26  2/63  8/10  5/27  
 www.mim.gov.ir: ماخذ 

  
  
  
  

http://www.mim.gov.ir
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  تن میلیون –براساس رشد متوسط سالهاي قبل  ي داخلی سیمانمیزان تقاضا
  %نرخ رشد   سیمان داخلیتقاضاي   سال

1380  3/24    
1381  1/26  5/7%  
1382  1/28  5/7%  
1383  2/30  5/7%  
1384  5/32  5/7%  
1385  35  5/7%  

  اي سیمان مصرف منطقه
 1381 1380 1379 1378 1377 1376 استان
  شرقی آذربایجان

 1,537,397 1,160,463 1,019,562 641,422 1,157,262 1,366,696 تن -مقدار
 5/32 8/13 59  -6/44  -3/15  %رشد نرخ

 غربی آذربایجان
 695,579 639,140 626,415 686,812 624,192 606,330 تن -ارمقد
 8/8 2 -8/8 10  9/2  %رشد نرخ

  اردبیل
 531,250 482,894 344,269 377,313 357,318 311,464 تن -مقدار
 10 3/40 -8/8  6/5 7/14  %رشد نرخ

 اصفهان
 2,498,824 2,553,359 2,178,259 1,982,195 1,846,193 1,940,150 تن -مقدار
 -1/2 2/17 9/9  4/7 -8/4  %رشد نرخ
 ایالم
 220,609 189,221 146,452 184,282 157,438 137,291 تن -مقدار
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 1381 1380 1379 1378 1377 1376 استان
 6/16 2/29 -5/20  1/17 7/14  %رشد نرخ

 بوشهر
 522,497 357,597 404,260 226,957 272,927 258,290 تن -مقدار
 1/46 -5/11 1/78  -8/16 5/7  %رشد نرخ

 تهران
 5,758,289 5,871,561 4,636,741 3,797,899 3,783,458 3,891,105 تن -قدارم

 -9/1 6/26 1/22  4/0 8/2  %رشد نرخ
 بختیاري چهارمحال

 231,564 190,271 210,418 231,615 224,186 205,806 تن -مقدار
 7/21 -6/9 -2/9  3/3 9/8  %رشد نرخ

 خراسان
 1,909,959 1,866,126 1,456,570 1,417,517 1,232,507 1,137,628 تن -مقدار
 3/2 1/28 8/2 15 3/8  %رشد نرخ

  خوزستان
 2,394,283 2,123,166 2,010,025 1,837,502 1,595,979 1,151,895 تن -مقدار
 8/12 6/5 4/9  1/15 6/38  %رشد نرخ

 زنجان
 273,695 212,029 225,071 138,585 227,411 230,283 تن -مقدار
 1/29 -8/5 4/62  1/39 1/2  %رشد نرخ

 سمنان
 351,387 292,230 231,837 225,493 247,088 187,564 تن -مقدار
 2/20 26 2/8  -7/8 7/31  %رشد نرخ

 وبلوچستان سیستان
 702,312 658,328 606,202 646,310 523,397 499,052 تن -مقدار
 7/6 8/6 -2/6  5/23 4/9  %رشد نرخ
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 1381 1380 1379 1378 1377 1376 استان
 فارس
 1,412,883 1,375,061 1,301,842 1,269,519 1,315,770 1,120,466 تن -مقدار
 8/2 6/5 2/5  -5/3 4/17  %رشد نرخ

 قزوین
 433,447 372,090 344,512 171,172 303,747 233,325 تن -مقدار
 5/16 8 3/101  -6/43 2/30  %رشد نرخ
 قم

 149,009 61,840 76,800 20,734 100,492 72,794 تن -مقدار
 141 -5/19 4/270  -4/79 38  %شدر نرخ

 کردستان
 428,807 299,145 252,887 124,008 262,750 261,788 تن -مقدار
 3/43 3/18 9/103  -8/52 4/0  %رشد نرخ

 کرمان
 819,822 816,593 727,073 819,567 736,886 796,971 تن -مقدار
 4/0 3/12 -3/11  2/11 -5/7  %رشد نرخ

 کرمانشاه
 541,978 515,177 415,122 390,277 367,936 334,106 نت -مقدار
 2/5 1/24 4/6  1/6 1/10  %رشد نرخ

 وبویراحمد کهگیلویه
 143,850 95,610 80,328 56,755 137,657 146,932 تن -مقدار
 5/50 19 5/41  -8/58 -3/6  %رشد نرخ

 گلستان
 348,050 315,619 265,092 - - - تن -مقدار
 3/10 1/19     %رشد نرخ

 گیالن
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 1381 1380 1379 1378 1377 1376 استان
 788,222 762,942 686,213 524,712 657,788 725,253 تن -مقدار
 3/3 2/11 8/30  -2/20 -3/9  %رشد نرخ

 لرستان
 391,068 380,280 371,619 550,851 377,841 393,198 تن -مقدار
 8/2 3/2 -5/32  8/45 -9/3  %رشد نرخ

 مازندران
 1,430,436 1,232,250 1,292,991 803,288 1,501,095 1,305,912 تن -مقدار
 1/16 -7/4 61  -46/ 9/14  %رشد نرخ

 مرکزي
 329,065 209,840 338,067 888,001 249,381 299,452 تن -مقدار
 8/56 -9/37 -9/61  1/256 -7/16  %رشد نرخ

 هرمزگان
 1,409,341 1,072,077 944,623 461,385 615,116 614,631 تن -مقدار
 5/31 5/13 7/104 25- 1/0  %شدر نرخ

  همدان
 545,836 595,609 408,820 681,840 308,516 242,052 تن -مقدار
 -4/8 7/45 40- 121 5/27  %رشد نرخ
  یزد

 612,422 576,057 498,884 349,558 400,330 462,007 تن -مقدار
 3/6 5/15 7/42  -7/12 -3/13  %رشد نرخ

  کشور جمع
 27,411,881 25,276,575 22,100,954 19,505,570 19,584,661 18,932,441 تن -مقدار
 4/8 4/14 3/13  -4/0 4/3  %رشد نرخ

  سیمان فارس و خوزستانشرکت سهامی عام گزارشات : مأخذ
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  اقتصاد سنجی تقاضاي سیمان الگوي

تقاضاي سیمان عالوه بر قیمت، تحت تاثیر عوامل مختلفـی مثـل افـزایش درآمـد سـرانه و      
. رو به افزایش بـوده اسـت  با یک روند صعودي همواره عه کمی و کیفی مسکن و ساختمان توس
هاي مختلف حاکی از افـزایش تقاضـاي سـیمان در سـالهاي آتـی اسـت و بـا توجـه بـه           بینی پیش

اهمیت ساختمانهاي بتنـی در سـالهاي آینـده و بـه خصـوص تحکـیم ایـن سـاختمانها در منـاطق          
اضا براي سیمان بـیش از پـیش از اهمیـت بیشـتري برخـوردار خواهـد       خیز مختلف ایران، تق زلزله
  . بود

به این ترتیب مدل تقاضاي سیمان را بر اساس متغیرهاي قیمت و درآمـد ملـی طبـق رابطـه     
  :مورد برآورد قرار گرفت 1382تا  1342زیر بین سالهاي 

LOG(CONSD)=4.13680-0.20859*LOG(IRWPRICE)+ 0.91004* 
LOG(IRGDPNF) +0.05998*@TREND- 0.26750*D5978 
 

 CONSD  مصرف سیمان داخلی

 IRGDPNF  تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به قیمت عوامل
 IRWPRICE  شاخص قیمت عمده فروشی سیمان

 TREND  متغیر روند زمانی

، ضـرایب معنـی دار بـوده و    (t)شود طبق آماره  مالحظه میدر جدول زیر همانطور که   
یعنـی  درصد تغییرات متغیر وابسته  99توان گفت که متغیرهاي مستقل  می R2=  99/0 با توجه به

متغیرهـاي مسـتقل   مجموعۀ مبین این است که  F آمارة. دهد توضیح می تقاضاي داخلی سیمان را
 . ندا مناسب انتخاب شده

 
  

Dependent Variable: LOG(CONSD) 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/04   Time: 13:53 
Sample(adjusted): 1963 2002 
Included observations: 40 after adjusting endpoints 
LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(IRWPRICE)+C(42)*LOG(IRGDPNF) 
        +C(43)*@TREND+ C(44)*D5978 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C(40) 4.136804 0.553261 7.477131 0.0000 
C(41) -0.208590 0.027749 -7.517172 0.0000 
C(42) 0.910048 0.053252 17.08955 0.0000 
C(43) 0.059990 0.006514 9.208956 0.0000 
C(44) -0.267502 0.044555 -6.003929 0.0000 

R-squared 0.995519     Mean dependent var 15.79203 
Adjusted R-squared 0.995006     S.D. dependent var 0.989941 
S.E. of regression 0.069955     Akaike info criterion -2.365472 
Sum squared resid 0.171278     Schwarz criterion -2.154363 
Log likelihood 52.30945     Durbin-Watson stat 1.347284 

  :دهد شان مینمودار زیر روند جملۀ پسماند را ن
بینــی  نظـر بــه اینکــه متغیـر قیمــت در پــیش  

 1روندهاي بلندمدت کـاربرد کمتـري دارد  
بینـی مصـرف    لذا از الگوي زیر براي پـیش 

به این ترتیب مدل . کنیم سیمان استفاده می
ــاي    ــر اســاس متغیره تقاضــاي ســیمان را ب

و تـأخیري   تولید ناخالص داخلی غیرنفتـی 
سـالهاي   طبق رابطه زیر بینمصرف سیمان 

    .نماییم میبرآورد  1383تا  1342
  : بینی تقاضاي سیمان از مدل زیر استفاده نمودیم به منظور پیش

D(CONS) = 28.77391115*D(IRGDPNF) + 497517.2159 
  :که در آن

 CONS  مصرف سیمان 

  تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت ثابت به قیمت عوامل
  .اول استفاده شده است براي تفاضل مرتبۀ Dو اپراتور 

IRGDPNF 

 

ها تغییر یابد معذالک مصرف کنندگان  علت این امر نهادینه شدن الگوي مصرف در اقتصاد است که اگر قیمت 1
مورد سیمان  دهند، چون اوالً باید کاالي جایگزین براي آن بیابند که در به سختی الگوي مصرف خود را تغییر می

هاي اولیۀ زیادي در این ارتباط  اي نیست و در این ارتباط باید تکنولوژي مصرفی را تغییر دهند که هزینه کار ساده
  .کند شوند و نهایتاً جایگزینی را اقتصادي نمی بال استفاده می

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

13

14

15

16

17

18

65 70 75 80 85 90 95 00

Residual Actual Fitted



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    66
 هـاي طبـق برآورد . براي ایستا نمودن متغیرها از تفاضل مرتبۀ اول آنها اسـتفاده شـده اسـت   

ارزش افــزوده بخــش ســاختمان در تولیــد تاثیرپــذیري تقاضــا ناشــی از افــزایش  هاي متعــددمــدل
اخـالص داخلـی   محسوس مالحظه شدند ولی به دلیل همخطی با تولید ن ناخالص داخلی غیرنفتی

باشـد ناچـار از حـذف آن در الگـو      غیرنفتی که جمع ارزش افزودة بخشها منجمله ساختمان مـی 
است افزایش درآمد واحدهاي اقتصادي و خانوارها منجر به ایجاد سـاخت و سـاز    بدیهی .شدیم

این اثر در الگوي فوق به دلیل ذکـر   شده و این امر نقش مهمی در تقاضاي سیمان خواهد داشت
 .جزئیات آماري محاسبات در ذیل آورده شده است. شده به وضوح قابل مشاهده نیست

Dependent Variable: D(CONS) 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/05   Time: 09:11 
Sample(adjusted): 1964 2004 
Included observations: 41 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(IRGDPNF) 28.77391 8.964091 3.209908 0.0027 

C 497517.2 147050.8 3.383302 0.0016 
R-squared 0.208981     Mean dependent var 729343.9 
Adjusted R-squared 0.188699     S.D. dependent var 910598.9 
S.E. of regression 820197.0     Akaike info criterion 30.12003 
Sum squared resid 2.62E+13     Schwarz criterion 30.20362 
Log likelihood -615.4606     F-statistic 10.30351 
Durbin-Watson stat 1.817865     Prob(F-statistic) 0.002658 

  :دهد نمودار زیر مقادیر واقعی، برازش داده شده و اخالل مدل فوق را نشان می
الذکر تقاضـاي سـیمان را    بر اساس مدل فوق

ــیش  ــده پ ــی  در ســالهاي آین ــیبین ــاییم م . نم
بـا  براساس افـزایش تولیـد ناخـالص داخلـی     

مأخوذ از مستندات برنامـۀ  % (8متوسط رشد 
نیـز  تقاضـاي سـیمان   ، سالیانه )چهارم توسعه

2000000-  .شود بینی می زیر پیشجدول نمودار و طبق 
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  تقاضاي سیمان پیش بینی 

  تقاضاي سیمان   تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت   سال 

1382 349146 29660260 

1383 365905 30640000 

1384 395177 31979787 

1385 426791 33386962 

1386 460935 34866936 

1387 497810 36425491 

1388 537635 38068929 
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   عرضه و تقاضاي سیمان در آینده

توان عرضه و تقاضاي سیمان در سـالهاي   بر اساس محاسباتی که شرح آنها گذشت می
بینی تولید و مصرف و مازاد قابـل صـدور سـیمان را     جدول زیر میزان پیش. آینده را مقایسه نمود

ارقـام تولیـد سـیمان مبتنـی بـر ظرفیـت        الزم بـه ذکـر اسـت کـه    . دهـد  در سالهاي آینده نشان می
هاي ارائه شده براي سالهاي مذکور در جدول زیر است و چنانچه ایـن   هاي مقرر در برنامه سازي

ظرفیت سازیها طبق برنامه پیش نرود نه تنها مازاد قابل صدور نخواهیم داشت بلکـه کسـري هـم    
  .در سیمان کشور وجود خواهد داشت

مانمصرف سی تولید سیمان  سال  مازاد قابل صدور 

1384 0/34  0/32  0/2  

1385 6/37  4/33  2/4  

1386 8/42  8/34  0/8  

1387 7/49  4/36  3/13  

1388 3/57  1/38  2/19  

  
  سیمان  تجارت خارجی

تـوان   با توجه به توسعه صنعت سیمان و پیش بینـی تقاضـاي داخلـی ایـن محصـول مـی        
  . نمودبینی  سیمان در ایران را پیش صادرات

یران در حوزه خاورمیانه، بعد از مصر، دومین مقام تولید در خاور میانه را داراست و این در ا
حالیست کـه بزرگتـرین تولیدکننـدگان سـیمان در جهـان کشـورهاي چـین، ژاپـن و آمریکـا بـا           

باشند، در صورتیکه تقاضاي جهانی آینده  میلیون تن می 85 و 87و  510تولیدي به ترتیب معادل 
هاي انجـام شـده، از    بینی توان گفت مصرف بر اساس پیش مورد مالحظه قرار دهیم می سیمان را

میلیون تـن   2105و رقم  2005میلیون تن در سال  1875به حدود  1999میلیون تن در سال  1439
سـاله روبـه رو    10درصـد طـی یـک دوره     34یعنی با رشدي معادل . خواهد رسید2010در سال 

کشور عمده مصرف کننده سیمان، مکان  21ورهاي جهان، ایران در بین در میان کش. خواهد بود
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بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده، توسـط وزارت بازرگـانی در حالیکـه متوسـط          . را داراست 14
 300کیلوگرم است، این رقم در کشور ایـران   500مصرف سرانه در بین کشورهاي توسعه یافته، 

د و صادرات و واردات سیمان را طبق یک سـناریوي  عت تولیضیو زیرجدول . باشد کیلوگرم می
 هـیم چنانچـه ضـریب رشـد تقاضـاي داخلـی را بـه سـالهاي آتـی تسـري د         . دهد متوسط نشان می

بـا عنایـت بـه اینکـه     . شـود  بینـی مـی   ذیـل پـیش  جـدول  به شرح  در سالهاي آیندهتقاضا  ضعیتو
تولیـد  افـزایش ظرفیـت    هاي نصب شده فزونی دارد و همچنـین  تقاضاي داخلی نسبت به ظرفیت
و  1کیلوگرم افزایش یابد 400رود افزایش مصرف سرانه کشور به  سیمان سالهاي آتی، انتظار می

  . براي آینده این صنعت وجود داشته باشد داخلی نامتعادلیبازار 
  :باشند صادرکنندگان انواع سیمان در ایران به شرح زیر می

  :سیمان خاکستري •
o  فارسبه کشورهاي حاشیه خلیج: 

 سیمان کرمان §

 هرمزگان سیمان §

 سیمان بهبهان §

 سیمان فارس §

 سیمان خوزستان §

 

ـ       1 ا فـروض متفـاوت   همانطور که ذکر آن رفت ارقام متعددي براي سرانۀ سیمان محاسـبه شـده کـه ایـن ارقـام ب
چنانچـه نسـبت سـرانه    . باشـند  کیلوگرم براي هـر نفـر متفـاوت مـی     450تا  300اختالف زیادي با هم دارند و از 

بـر  ) تـن  30466464( 1382مصرف سیمان را از نسبت سادة مصرف سیمان گزارش شدة وزارت صنایع در سال 
دست آوریم مصرف سرانۀ سـیمان حـدود   ب) نفر 66991573(گزارش شدة مرکز آمار ایران  1382جمعیت سال 

گـزارش شـده   کیلـوگرم   360چیزي حدود  این رقم در محاسبات دیگر،. کیلوگرم براي هر نفر خواهد شد 455
است که تفاوتهاي اصلی در احتساب فروض مختلف در آمار جمعیـت و احتسـاب مصـارف مختلـف سـیمان و      

و  سال آینده 20به فروض مختلف رشد جمعیت در  به هر حال با توجه. استمالحظات تجارت خارجی سیمان 
در یک براي هر فرد برابر رقم سرانۀ مصرف فعلی  5/1-8/1 ، این رقم در حدهمچنین روند رشد مصرف سیمان

دهد  با توجه به رشد طبیعی جمعیت و افزایش تعداد خانوارها نشان می سئلهشود و این م پیش بینی میساله  20افق
  .این صنعت بیش از پیش از اهمیت بیشتري برخوردار است که تاکید بر توسعه
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o به پاکستان و افغانستان: 

 سیمان خاش §

 سیمان کرمان §

 سیمان قائن §

o به ترکمنستان و افغانستان     

 سیمان شرق §

 سیمان قاین §

 سیمان بجنورد §

 شاهرود سیمان §

o به آذربایجان و ارمنستان 

 صوفیان سیمان §

 سیمان اردبیل §

  سیمان ارومیه §
 :سفید سیمان •

o ساوه فیدسیمان س 

o نیریز سیمان سفید 

o سیمان سفید ارومیه 

o شمال سیمان سفید 

 :نفت سیمان چاه •

o سیمان تهران 

به دلیل افزایش قیمت سیمان در عراق ناشی از تقاضاي رو به افزون ایـن کشـور پـس از    
بسیار شدید شد به نحـوي   1384ق در نیمۀ اول سال سقوط دولت صدام، صادرات سیمان به عرا

میلیون تن صادرات سیمان به عراق بود که از مجاري قانونی و قاچاق  2که در این مدت حدود 
دالر و در داخل عراق تا حدود  80قیمت سیمان در مرز عراق و ایران به حدود  .صورت گرفت

هـاي شـمالی    ان در همین ایام در همسایهدر صورتی که قیمت سیم .دالر بازاء هر تن رسید 120



 71    اقتصاد سیمان ایران و جهان

ــود  50کشــور حــدود  ــن ب ــازاء هــر ت ــذا ع .دالر ب ــرغم ل ــدت   شــرکتلی ــن م ــوق، در ای هــاي ف
  . صادرکنندگان مختلف و قاچاقچیان نیز اقدام به صدور سیمان به عراق نمودند

  
  1379صادرات سیمان در سال 

دالر - 1379 تن – 1379    صادرات سیمان  
 کلینکر سیمان کلینکر سیمان  نام کارخانه

 1 آباده 0 0 0 0

 2 آبیک ** 0 0 0 0

 3 اردبیل * 19 417068 209 6767084

 4  ارومیه ** 7000 105915 77000 1952456

 5 استهبان 0 0 0 0

 6 اصفهان 0 0 0 0

 7 اکباتان 0 0 0 0

 8 ایالم *** 0 0 0 0

 9 بجنورد ** 0 17410 0 306622

 10 بهبهان ** 0 322787 0 5629133

 11 تهران *** 0 0 0 0

 12 7تهران واحد  *** 0 0 0 0

 13 خاش * 15929 68405 179234 1248243

 14 خزر ** 0 0 0 0

 15 خوزستان ** 182977 26565 2201642 376015

 16 دورود ** 6116 4393 67276 62807

 17 سپاهان **** 54830 20064 603130 381216
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دالر - 1379 تن – 1379    صادرات سیمان  
 کلینکر سیمان کلینکر سیمان  نام کارخانه

 18 سفید ارومیه 0 0 0 0

 19 سفید ساوه 70855 55809 3286673 4026501

 20 سفید شمال 0 4932 0 310716

 21 سفید نیریز ** 53333 37682 1900822 2373966

 22 شاهرود ** 10000 6950 110000 107850

 23 شرق 0 79563 0 1444389

 24 شمال 0 750 0 11250

 25 صوفیان ** 7333 61873 73070 1222464

 26 غرب ** 0 0 0 0

 27 فارس ** 144263 0 1586893 0

 28 قاین ** 0 60000 0 1114892

 29 کارون 0 0 0 0

 30 کردستان **** 176503 8243 1941533 156617

 31 کرمان 0 7100 0 126900

 32 لوشان *** 0 0 0 0

 33  مازندران 0 3000 0 57000

 34 هرمزگان * 128015 168988 1408176 2734772

 35 هگمتان **** 15096 25209 166056 307971

   جمع 872269 1502706 13651714 30718864
  صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 

  سیمان سپاهان****        سیمان تهران***      سیمان فارس خوزستان**      احداث صنعت* 
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  1382و  1381و  1380صادرات سیمان و کلینکر در سالهاي 

1382سال  1381سال   تن -  1380سال    یمانصادرات س 

 نام کارخانه کلینکر سیمان کلینکر سیمان کلینکر سیمان 

 1 آباده 0 0 0 0 0 0

 2 آبیک ** 0 0 0 0 0 0

 3 اردبیل * 157 155660 968 92438 0 6595

 4  ارومیه ** 0 198097 0 111082 0 362

هباناست 0 0 0 0 0 0  5 

 6 اصفهان 0 0 0 0 0 0

 7 اکباتان 0 0 0 0 0 0

 8 ایالم *** 0 0 3161 27562 0 0

 9 بجنورد ** 0 5821 0 2175 0 328

 10 بهبهان ** 0 125475 14739 0 0 0

 11 تهران *** 0 0 0 0 0 0

رانته *** 0 0 0 0 0 0 7واحد    12 

 13 خاش * 102557 52371 26150 81877 0 11212

 14 خزر ** 0 0 0 0 0 0

 15 خوزستان ** 325653 7923 0 91702 0 2003

 16 دورود ** 0 0 9728 0 0 0

 17 سپاهان **** 0 19732 0 0 0 0

 18 سفید ارومیه 7148 15462 9255 18822 0 0

 19 سفید ساوه 43064 80513 102935 64359 0 3350

 20 سفید شمال 0 1884 0 492 0 0
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1382سال  1381سال   تن -  1380سال    یمانصادرات س 

 نام کارخانه کلینکر سیمان کلینکر سیمان کلینکر سیمان 
 21 سفید نیریز ** 54020 29293 39102 11844 2570 1260

 22 شاهرود ** 0 0 0 600 0 0

 23 شرق 0 172432 0 127162 0 13731

 24 شمال 0 0 0 0 0 0

 25 صوفیان ** 856 15856 0 42770 0 1490

 26 غرب ** 0 0 0 0 0 0

 27 فارس ** 95509 19758 55302 0 0 0

 28 قاین ** 0 62679 0 68927 0 6286

 29 کارون 0 0 0 0 0 0

ستانکرد **** 198600 16885 0 2707 0 0  30 

 31 کرمان 0 37476 0 10824 0 0

 32 لوشان *** 0 0 0 0 0 0

 33 مازندران 0 0 0 0 0 0

انهرمزگ * 578192 174988 0 17100 0 0  34 

 35 هگمتان **** 0 11366 0 1822 0 0

 --  جمع 1405756 1203671 261340 817260 2570 51117

  صنایع و معادن دفتر صنایع معدنی وزارت: ماخذ 
  سیمان سپاهان****         سیمان تهران***      سیمان فارس خوزستان**        احداث صنعت* 

ضمن  کشورسیمان  بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادراتدر ) 1380( 1بخشی جفرودي
به دلیل شرایط خاص اقلیمی و دسترسی آسان به بررسی شرایط مناسب تولید سیمان در ایران 

 

دانشکده . دانشگاه اصفهان. کشورسیمان  بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات). 1380(مهدي بخشی جفرودي  1
  .امور اداري و اقتصاد
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را از ایران  سیمان متعددنیروي کار ارزان و همچنین وجود کارخانجات  انرژي وو  مواد اولیه
سیمان هاي  و بالفعل در جهت تولید و صدور فرآورده هاي بالقوه از تواناییمند  کشورهاي بهره

 :باشد پاسخ به سؤاالت زیر می در این تحقیقوي  هدف اصلی. نماید قلمداد می

 . سیمان بر میزان صادراتسیمان قیمت اثر  •

 .سیمان ارز بر میزان صادراتاثر نرخ  •

 .ایران سیمان صادرات بر میزانسیمان هاي واردکننده جمعیت کشوراثر میزان  •

 .سیمان ایران صادرات فاصله کشورهاي واردکننده بر میزاناثر  •

 .سیمان ایران صادرات درآمد کشورهاي واردکننده بر میزاناثر  •

تعیین رابطه هایی در  اقدام به استفاده از رگرسیونفوق پاسخ به سؤالهاي ین تحقیق براي در ا
فاصله  ،جمعیت کشورهاي واردکننده ،نرخ ارز سیمان، یعنی قیمت صادراتی ي مستقلمتغیرها

 -سیمان ایران وارد کننــده با میزان صادرات تا کشورهاي واردکننده و درآمد کشورهــاي
 هاي مربوطه تحلیل 1366-77سالهــاي براساس اطالعات فصلی . نماید می -وابسته بعنوان متغیر

بغیر از (کلیه عوامل فوق گیرد که  میچنین نتیجه وي . ا برآورد شدنده گرسیونر انجام و
میان نرخ  مؤثر می باشند و در این سیمان ایران بر میزان صادرات) واردکننده جمعیت کشورهاي

  .ارز بیشترین تأثیر و درآمد کشورهاي واردکننده کمترین تأثیر را دارند
آمار نشان با استفاده از  استان اصفهان در سیمان بررسی مزیت نسبی صنعتدر  1فرهمند

 سیمان آهنگ تولید از مصرف به شدت از واردات دهد که در سالهاي اخیر با پیشی گرفتن می

از رکود بازار محصول مطرح گشته  براي جلوگیري سیمان صادرات کاسته شده و ضرورت
کشور را در  سیمان لیدواحدهاي مهم تو همچنین از آنجایی که استان اصفهان دو واحد از. است

کشور باشند بر آن  سیمان توانند نماینده خوبی براي صنعت خود جاي داده ـ که به نوبه خود می
این بررسی مزیت  بر بنا .نماید شده است که مزیت نسبی این بخش از صنعت استان را ارزیابی

استان از  سیمان همچنین مقایسه بین واحدهاي تولید در استان اصفهان و سیمان نسبی صنعت
نتایج حاکی از آن  .دهند را تشکیل میبررسی مزیت نسبی اهداف اساسی این  لحاظ شاخصهاي

 

نشکده امور دا. دانشگاه اصفهان. در استان اصفهان سیمان  بررسی مزیت نسبی صنعت). 1380(حسینعلی فرهمند  1
 .اداري و اقتصاد
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 سیمان همچنین شرکت. باشد میواجد مزیت نسبی  سیمان است که استان اصفهان در تولید

. اصفهان قرار دارد سیمان سپاهان از لحاظ مزیت نسبی در جایگاه باالتري نسبت به شرکت
 DRC (Domestic Resource Cost) دهد که ج تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نشان مینتای

 سیمان افزایش قیمت جهانی با کشش و نسبت به سیمان نسبت به کاهش قیمت جهانی

کشش  بی) افزایش یا کاهش(نسبت به تغییرات نرخ ارز  DRC همچنین. باشد کشش می بی
  .باشد می

زیر، عرضـه و تقاضـاي    نمودارهاي سیمان، و  کارخانه تافزایش ظرفیاز طرفی با توجه به 
امکان صدور آن به در کشور باعث ایجاد مازاد عرضه به میزان جدول زیر خواهد شد که سیمان 

هـاي بخشـهاي قبلـی در     بینـی  ل مقایسه پـیش نمودار زیر از جدو. خارج از کشور باید فراهم شود
زم به ذکر است که ارقام تولید سیمان مبتنـی  ال .مورد عرضه و تقاضاي سیمان بدست آمده است

هاي ارائه شده براي سالهاي مذکور در جـدول زیـر اسـت و     هاي مقرر در برنامه بر ظرفیت سازي
چنانچه این ظرفیت سازیها طبق برنامه پیش نرود نه تنها مازاد قابل صدور نخـواهیم داشـت بلکـه    

  .کسري هم در سیمان کشور وجود خواهد داشت
  )میلیون  تن(امکان صدور سیمان در سالهاي  آینده  نمودار
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که ایـن رقـم،    شود تولید میایران  سال در میلیون تن سیمان در 32 بیش ازدر حال حاضر 
سیمان مازاد عرضۀ ، فوق طبق برآورد .سیمان قرار داده استمهم ایران را در رده تولیدکنندگان 

اهد رسید، و بـا توجـه بـه نیـاز کشـورهاي همسـایه،       میلیون تن خو 19، به 1388سال  دردر ایران 
عـالوه بـر بازارهـاي صـادراتی      .گـردد  این صنعت بیش از پیش فراهم میمحصول امکان صدور 

کشورهاي حوزه خلیج فارس و نیز دریاي خزر، امکان پیوستن افغانستان و عـراق بـه کشـورهاي    
 تولیـد سـیمان  و رشـد  بنـابراین توسـعه   بینـی اسـت و    وارد کننده سیمان از ایران کامالَ قابل پـیش 

ریـزي دقیـق و جـدي     برنامه. ریزي نمود الزاماتی است که همچنان باید در مورد آن برنامه نیازمند
امکانات خاص بارگیري و تجهیز بنادر و نیز امکانات نگهداري و دپوي مناسب با توجه بـه  براي 

کننـدة  هـاي تولید  صـورت کارخانـه   قـرار گیـرد زیـرا در غیـر ایـن      مد نظـر   شرایط آب و هوایی
ظرفیتهـاي   ندناگریزناشی از عرضۀ زیاد سیمان در سالهاي آینده، ، با کاهش قیمت سیمان سیمان

حـال احتمـال    در ایـن . در بازار فعالیت نمایندبا رقابتی ناسالم یا و  ادهکاهش د راتولیدي ممکن 
  .بحران در این صنعت استراتژیک افزایش خواهد یافت

آالت مورد نیاز تولیـد سـیمان از    درصد تجهیزات و ماشین 30تا  20یت فعلی فقط در وضع
توان با ارتقاء فناوري، این نسبت را که شامل جعبـه   در حالیکه می 1شود، طریق واردات تامین می

ها و موتورهاي برقی است، با استفاده از تخصـص داخلـی بـه حـداقل ممکـن       دنده، سنگ شکن
امکــان دســتیابی مباحــث مهــم در تســخیر مــداوم بازارهــاي صــادراتی  یکــی از . نزدیــک نمــود

  . آالت مورد نیاز وارداتی است ماشیندانش الزم براي تولید متخصصین داخلی به 
در سالهاي گیري صادراتی  و نهایتاً جهتبا توجه به وجود مازاد عرضه  کرد کهباید تاکید 

امکانات خاص بـارگیري و تجهیـز بنـادر و    ي براریزي دقیق و جدي  آینده، الزم است که برنامه
قرار گیرد زیرا در  مد نظر نیز امکانات نگهداري و دپوي مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی

ناشـی از عرضـۀ زیـاد    ، با کاهش قیمـت سـیمان   کنندة سیمانهاي تولید غیر این صورت کارخانه
با رقـابتی ناسـالم   یا و  ادهکاهش د را ظرفیتهاي تولیدي ممکن ندناگریزسیمان در سالهاي آینده، 

حال احتمال بحران در ایـن صـنعت اسـتراتژیک افـزایش خواهـد       در این. در بازار فعالیت نمایند
  .یافت

 

  11/6/81گروه معادن و صنایع معدنی، استحکام مواضع صنعت سیمان در ایران نشریه آسیا  - 1
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  اي موانع غیرتعرفه

تـک   ها صدمۀ زیادي به تجارت جهانی و تک اي نسبت به تعرفه بطور کلی موانع غیرتعرفه
اي عموماً از لحاظ آثار قیمتی و حمایتی ناشفافند و سـبب   هموانع غیرتعرف. آورد کشورها وارد می

گرچـه ایـن موانـع    . شـوند  ایجاد انحراف در الگوهاي تولید و مصرف و تجـارت در اقتصـاد مـی   
توانند اثرات مطلوبی بر حمایت از تولیدکننـدة داخلـی داشـته باشـند ولـی براسـاس نظریـات         می

ه این محدویتها عمالً باعث کاهش رفاه در جامعـۀ  توان نشان داد ک الملل می مختلف تجارت بین
اي است که پایش یا مانیتور و کنترل آن  از طرفی طبیعت این موانع به گونه. الملل خواهد شد بین

با این حال به دلیل دیدگاههاي حمایتی کشورها از صنایع داخلی همواره تمایل بـه  . مشکل است
وفقیتهـاي چشـمگیر دور اروگوئـه تحـول زیـادي در      م. شـود  اي مشاهده می وضع موانع غیرتعرفه

علیرغم این موفقیتهـا همچنـان نظـام تجـارت     . اي ایجاد نمود قواعد مربوط به رفع موانع غیرتعرفه
زیرا تعرفـه، مرئـی   . اي دچار مشکل است چندجانبه در استفاده از تعرفه متناسب با موانع غیرتعرفه

  . اي داراي این ویژگی نیستند یرتعرفهو به سهولت قابل مذاکره است ولی موانع غ
اي در بازرگـانی   هـاي دور اروگوئـه مبنـی بـر تبـدیل موانـع غیرتعرفـه        براساس موافقتنامه

بایســت موانــع  علــی القاعــده کشــورهاي عضــو مــی ،ي آنا خــارجی کشــورها بــه معــادل تعرفــه
اشـته و بـا احتسـاب    اي خود را که به نحوي در بازرگانی خارجی مؤثر است از میان برد غیرتعرفه

اي مزبور ارقـامی بعنـوان تعرفـه تعیـین و در      رقمی معادل حمایت ضمنی مرتبط با موانع غیرتعرفه
  . گمرکات خود اعمال نمایند

واردات با هاي غیرفلزي شامل موارد  اي واردات در بخش کانی موانع عمدة غیرتعرفه
ل صادرات، عوارض ثبت سفارش ارز بازرگانی، واردات بدون انتقال ارز، واردات در مقاب

محدود به موارد خاص، واردات در ) بدون انتقال ارز(واردات، واردات ارزي محدود، واردات 
مقابل صادرات محدود به موارد خاص، واردات مجاز،واردات غیرمجاز، واردات مشروط، 

  .شود ممنوعیتها بسیار محدود می
هاي غیرفلزي شامل صادرات  یر کانیاي در صادرات سیمان و سا موانع عمدة غیرتعرفه

مجاز، صادرات غیرمجاز، واردات در مقابل صادرات، مجوزهاي خاص حسب مورد، صادرات 
مشروط، صادرات عمدتاً مشروط، پیمان ارزي، پیمان ارزي صوري است، پیمان ارزي تقریباً 
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  1.باشد صوري، قیمت گذاري الزامی، تخفیف در پیمان ارزي می
  هاي غیرفلزي اي در واردات سیمان و سایر کانی تعرفهموانع عمدة غیر

  

انی
رگ
 باز

ارز
ت با 

ردا
وا

ارز  
ال 
 انتق

ون
ت بد

ردا
وا

ات  
ادر

ل ص
مقاب

در 
ت 

ردا
وا

ات  
ارد
ش و

فار
ت س

ض ثب
وار

ع
  

دود
مح

ي 
ارز

ت 
ردا
وا

  

ت 
ردا
وا

)
ارز

ال 
 انتق

ون
بد

 (
ص

 خا
ارد
 مو
د به

دو
مح

ص  
 خا

ارد
 مو
د به

حو
ت م

درا
صا

بل 
مقا

در 
ت 

ردا
وا

  

جاز
ت م

ردا
وا

جاز  
یرم
ت غ

ردا
وا

وط  
شر
ت م

ردا
وا

  

دود
مح

یار 
ا بس

عیته
منو

م
  

1338  *  *  *  *        *        
1339  * * * *       * *  *    
1340  * * * *       * * *   
1341  * * * *       * * *   
1342  * * * *       * * *   
1343  * * * *       * * *   
1344  * * * *       * * *   
1345  * * * *       * * *   
1346  * * * *       * * *   
1347  * * * *       * * *   
1348  * * * *       * * *   
1349  * * * *       * * *   
1350  * * * *       * * *   

 

آشـنایی بـا مقـررات    ) 1381(بنـایی، رضـا   : اي گمرکی مراجعه شود بـه  براي شرح بیشتر در مورد موانع غیرتعرفه 1
 . زرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانیگمرکی و ترخیص کاال، موسسه مطالعات و پژوهشهاي با
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1351  * * * *       * * *   
1352  * * * *       * * *   
1353  * * * *       * * *   
1354  * * * *       * * *   
1355  * * * *       * * *   
1356  * * * *       *   * *  
1357  * * * *       *   * *  
1358  * * * *       *   * *  
1359  * * * *       *   * *  
1360  * * * *       *   * *  
1361  * * * *         *  *   
1362  * * * *         *  *   
1363  * * * *         *  *   
1364  * * * *         *  *   
1365  * * * *         *  *   
1366  * * * *         *  *   
1367  * * * *         *  *   
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1368  * * * *       *    * *  
1369  * * * *       *   * *  
1370  * * * *       *   * *  
1371  * * * *       *   * *  
1372        * *  *    *   * *  
1373    *   * *  *    *   * *  
1374    *   * *  *  *  *   * *  
1375    *   *       *      

1376    *   *       *      

1377    *   *       *      

1378    *   *       *      

1379    *   *       *      

1380  * *  *       *     * 

1381  * *  *       *     * 

1382  * *  *       *     * 

1383  * *  *       *     * 
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  هاي غیرفلزي اي در صادرات سیمان و سایر کانی موانع عمدة غیرتعرفه
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1338  *  *  *  *     *      *   
1339  * * * *     *    *   
1340  * * * *     *   *   
1341  * * * *     *   *   
1342  *  * *     *   *   
1343  *  * *     *   *   
1344  *  * *     *   *   
1345  *  * *     *   *   
1346  *  * *     *   *   
1347  *  * *     *   *   
1348  *  * *     *   *   
1349  *  * *     *   *   
1350  *  * *     *   *   
1351  *  * *     *   *   
1352  *  * *     *   *   
1353  *  * *     *   *   
1354  *  * *     *   *   
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1355  *  * *     *   *   
1356  *  * *       *   *   
1357  *  * *       *   *   
1358    * *   *  *    *   
1359    * *   *  *    *   
1360    * *   *  *    *   
1361    * *   *  *     *   
1362    * *   *  *     *   
1363    * *   *  *     *   
1364  *  * * *    *     * * 

1365  *  * * *    *     * * 

1366  *  * * *    *     * * 

1367  *  * * *    *     * * 

1368    * *   *  *     * * 

1369    * *   *  *    * * 

1370    * *   *  *    * * 

1371  *  * * *    *    * * 

1372  *    * * *       *  *   
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1373  *    * * *       *  *   
1374  *      * *    *     *   
1375  *     *     *     *   
1376  *     *     *     *   
1377  *     *     *     *   
1378  *     *     *     *   
1379  *    *     *     *   
1380  *    *         *  

1381  *    *         *  

1382  *    *         *  

1383  *    *         *  

  
 بعـدي اي وارداتی را بر واردات و جـدول   غیرتعرفهجهت اثر موانع  خالصۀ زیرجدول 

  .دهد نشان می همان را براي صادرات
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  اي بر واردات جهت اثر موانع غیرتعرفه -1جدول 

 بر واردات اثر جهت اي واردات غیرتعرفه مانع

  غیرمجاز .1
  مجاز .2
  روطشم .3
  )دولتی(واردات ارزي با ارز بازرگانی  .4
  )بدون انتقال ارز(ردات غیرارزي وا .5
  واردات در مقابل صادرات مجاز است .6
  رشاحق ثبت سف .7
  الزامات قانونی  .8
  ممنوعیت بسیار محدود .9

  کاالي مجاز بسیار محدود .10
  واردات غیر ارزي محدود به موارد خاص  .11
  واردات در مقابل صادرات محدود به موارد خاص  .12
 واردات ارزي محدود .13

 ) - ( کاهنده

  ) ( + افزاینده
  ) - ( کاهنده
  ( + ) افزاینده
  ( + ) افزاینده
  ) - ( کاهنده
  ) - ( کاهنده
  ) - ( کاهنده
  ( + ) افزاینده
  ) - ( کاهنده
  ) - ( کاهنده
  ( + ) افزاینده
 ) - ( کاهنده
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  صادراتاي بر  جهت اثر موانع غیرتعرفه -2جدول 

 بر صادرات اثر جهت صادرات اي غیرتعرفه مانع

  مجاز  .1
  مشروطعمدتاً  .2
  واردات در مقابل صادرات مجاز است .3
  مجوزهاي خاص  .4
  واردات در مقابل صادرات بسیار محدود یا منتفی است  .5
  تخفیف در پیمان ارزي .6
  پیمان ارزي .7
  است قیمت گذاري الزامی .8
  پیمان ارزي تقریباً صوري است .9

  پیمان ارزي صوري است  .10
  مشروط  .11
 غیر مجاز .12

 ( + ) افزاینده

  ) - ( کاهنده
  ) - ( کاهنده
  ) - ( کاهنده
  ( + ) افزاینده
  ( + ) افزاینده
  ) - ( کاهنده
  ) - ( کاهنده
  ( + ) افزاینده
  ( + ) افزاینده
  ) - ( کاهنده
 ) - ( کاهنده

  
در جهـت   مختلفـی اي آثـار   اینکه وضع و یا رفع موانـع مختلـف غیرتعرفـه    به  توجه باحال 

خواهیم پرداخـت کـه آیـا     بررسین ای  به ،افزایش یا کاهش میزان صادرات یا واردات کاال دارد
هماهنگی با یکدیگر در یک بخش  اثراتاي یا افزایش نرخ تعرفه  وضع و یا رفع موانع غیرتعرفه

واردات در بخـش  تحدید صادرات یا  شویقت آیاخواهیم بدانیم  به عبارتی دیگر می. دارند یا خیر
ایـن مسـئله   بیان آماري . خیر یا مختلف همسو بوده استاي  غیرتعرفهصنعت با وضع یا رفع موانع 

اگـر  . نمـاییم  ارزیـابی است که همبستگی موانع با سیاستهاي مختلـف را بـا یکـدیگر     شکلبدین 
 دانـیم  میزیر بود ) 4و  3نظري (ضریب همبستگی بدست آمده و مقدار ضریب همسو با جداول 

ارتباط  دروطه جهت بوده و سیاستهاي دولت در بخش مربهمسو و هماري ذکه عملکرد سیاستگ
  . عمل کرده استبا تحدید یا تشویق صادرات یا واردات کاال منسجم 
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  واردات دراي  اي و تعرفه عالمت ضریب همبستگی نظري سیاستهاي مختلف غیرتعرفه -3جدول

 واردات
 حقیقی

 نرخ
 تعرفه

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 موانع
 اي غیرتعرفه

- + + - + + - + + + - - + - 1 1 

+ - - + - - + - - - + + - 1  2 

- + + - - + - - - + + - 1   3 

+ - - + - - + - - - + 1    4 

+ - - + - - + - - - 1     5 

- + + - + + - + + 1      6 

- + + - + + - + 1       7 

- + + - + + - 1        8 

+ - - + - - 1         9 

- + + - + 1          10 

- + + - 1           11 

+ - - 1            12 

- + 1             13 

 تعرفه نرخ              1 -

1               
 واردات
 حقیقی

  
ــم همبســتگی متقــاطع   ــه) ضــربدري(از لحــاظ نظــري عالئ ــع غیرتعرف ــه در  موان اي و تعرف

ایـن جـداول حاصـل ضـرب     . آورده شـده اسـت   4و  3بخشهاي واردات و صادرات در جـداول  
اثـر مـانع    ام آن جهـت ijباشـد و عنصـر    در ترانسپوز خودش می 2و  1بردارهاي عالمت جداول 

  .دهد نشان می jرا با مانع  iاي  غیرتعرفه
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  صادراتاي در  عالمت ضریب همبستگی نظري سیاستهاي مختلف غیرتعرفه -4 جدول

 صادرات
 حقیقی

 نرخ
 تعرفه

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 موانع
 اي غیرتعرفه

+ - - - + + - - + + - - - 1 1 

- + + + - - + + - - + + 1  2 

- + + + - - + + - - + 1   3 

- + + + - - + + - - 1    4 

+ - - - + + - - + 1     5 

+ - - - + + - - 1      6 

- + + + - - + 1       7 

- + + + - - 1        8 

+ - - - + 1         9 

+ - - - 1          10 

- + + 1           11 

- + 1            12 

 تعرفه نرخ             1 -

1              
 صادرات
 حقیقی

  
اي و تعرفـه در واردات و صـادرات    براي پیدا کـردن همبسـتگی موانـع مختلـف غیرتعرفـه     

را بـراي یـک    2و  1گانه صادرات مندرج در جداول  گانه واردات و دوازده صنعتی، موانع سیزده
نهگانـۀ  ک از زیر بخشـهاي  در هریبطور مجزا دو بخش صادرات و واردات ساله براي  36دورة 
هرگـاه یـک   . کنـیم  مورد تعریـف مـی  دودویی صفر و یک  متغیرهاي بصورت) در ذیل( صنعت

باشد داشته  وجود هاي غیرفلزي کانیبراي زیربخش صنعتی  ورد نظرمانع از موانع فوق در سال م



 89    اقتصاد سیمان ایران و جهان

یـک و  بوطـه  را براي زیربخش صـنعتی مر در آن سال مرتبط با مانع مزبور متغیر ) مشاهده(مقدار 
بدین ترتیب بـراي  . شود براي آن سال صفر در نظر گرفته می متغیردر غیر این صورت مقدار این 

تعریـف   1338-1374سالهاي  برايسري زمانی  یکصادرات یا واردات  دراي  هر مانع غیرتعرفه
   .گردد می

واردات  اي را بـراي صـادرات و   بین متغیرهاي موانع غیرتعرفههاي همبستگی  حال ماتریس
بـراي واردات   6و  5در جداول همبستگی سلولهاي این دو ماتریس . کنیم محاسبه میبطور مجزا 

ایجاد اشکال محاسـباتی ناشـی از عـدم تغییـر برخـی       علت به. اند و صادرات محاسبه و درج شده
طی دورة فوق، موانعی که در دورة مـورد نظـر   ) صادراتدر بخش باالخص (اي  موانع غیرتعرفه

کـه از  اي  از لحـاظ نظـري برخـی از موانـع غیرتعرفـه      .شـدند ییر نداشـتند از محاسـبات حـذف    تغ
دارنـد ولـی چـون در طـول      وارداتاثرات مختلفی را بر صـادرات یـا    شوند محاسبات حذف می

را الاقل در دورة مورد بررسی و با شـیوة   آنهاتوان اثر  اند نمی دورة مورد نظر همچنان ثابت بوده
ی موانـع غیرتعر    با توجه به اینکه اندازهبه هرحال  .ارزیابی نمود فعلی بررسی اي  هفـ گیري اثـر کمـ

ســاده نیســت، لــذا روش ارزیــابی را بــه ایــن شــکل ســاده نمــودیم تــا نیازمنــد وزن بــراي موانــع  
  . اي مختلف نباشد غیرتعرفه

آمارهـاي   بـا اسـتفاده از   اي اجرائی موانع غیرتعرفه را از لحاظ عملکرد 3 جدول، 5 جدول
علـی القاعـده بـراي    . نماید مینهگانه صنعت ارزیابی  زیربخشهايجمع آوري شده براي واردات 

بایسـت از لحـاظ    میاي در واردات همسو باشند  اینکه سیاستهاي بکار گرفته شده موانع غیرتعرفه
و از لحاظ عالمت همس 3با جدول  5مندرج در جدول دولت  وارداتیانتظار همسویی سیاستهاي 

. از میزان قابل قبول و نزدیک به یک برخوردار باشد 5و رقم همبستگی گزارش شده در جدول 
 4بـا جـدول    6صنعتی از مقایسه جـدول   بخشهايتوان در مورد صادرات زیر  همین مقایسه را می

واردات صنعتی حـاکی از ایـن اسـت     اي غیرتعرفهبررسی جدول همبستگی سیاستهاي . انجام داد
وضع یا رفع شده چندان با هم مرتبط نبوده  اي غیرتعرفهاکثر موانع  مورد بررسیوره که در طی د

 6و  5بـه عبـارت دیگـر بررسـی جـداول      . باشـند  نیـز نمـی   جهتو در بسیاري از حالتها حتی هم 
 صـنعتی اي بـر واردات و صـادرات    یا رفع موانع غیرتعرفـه  وضعحاکی از عدم انسجام سیاستهاي 

است که در درجه اول رقم سطر و ستون مربوط به هـر دو   صورتاین  اول به تفسیر جد. باشد می
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ایـن رقـم چنانچـه    . نمـاییم  نموده و عدد سلول مربوطه را بررسـی مـی   انتخاباي را  مانع غیرتعرفه

لحاظ قدر مطلق باشد نشان دهنده شدت همسویی یا تخـالف اثـر دو سیاسـت     ازنزدیک به یک 
به ترتیب در مورد  4و  3عالمت این سلول باید با عالمت جداول . شدبا نظر می مورداي  غیرتعرفه
در صورت یکسـانی، همسـویی و در صـورت مخـالف بـودن،      . و صادرات یکسان باشد واردات
  .دهد می سیاست مورد نظر را نشان دوتخالف 

  هاي غیرفلزي انیاي در رابطه با واردات ک همبستگی موانع غیرتعرفه -5 جدول

اي غیرتعرفه موانع 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13  

-0.40 -0.23 -0.40 -0.94 0.23 0.40 0.40 0.23 -0.36 1.00 1 
0.14 0.08 0.14 0.33 -0.08 -0.14 -0.14 -0.08 1.00 -0.36 2 
0.05 0.03 0.05 0.12 -0.03 -0.05 -0.05 1.00   3 
-1.00 -0.56 -1.00 -0.43 0.56 1.00 1.00    4 
-1.00 -0.56 -1.00 -0.43 0.56 1.00     5 
-0.56 -1.00 -0.56 -0.24 1.00      6 
0.43 0.24 0.43 1.00       9 
1.00 0.56 1.00        11 
0.56 1.00         12 
1.00          13 

  هاي غیرفلزي انیاي در رابطه با صادرات ک همبستگی موانع غیرتعرفه -6 جدول

 اي تعرفهرغی موانع  1 2 3 5 6 7 10 11 12

0.20 0.30 0.14 -0.20 -0.16 0.09 -0.09 -1.00 1.00 1 
-0.20 -0.30 -0.14 0.20 0.16 -0.09 0.09 1.00  2 
0.06 -0.32 0.04 -0.06 0.09 -1.00 1.00   3 
-0.06 0.32 -0.04 0.06 -0.09 1.00    5 
-0.18 0.52 -0.13 0.18 1.00     6 
0.12 -0.24 -0.69 1.00      7 
-0.08 -0.13 1.00       10 
-0.18 1.00        11 
1.00         12 

اي بـه   توان نتیجه گرفت که حـذف موانـع غیرتعرفـه    با دقت در ارقام جدول به وضوح می
هـاي غیرفلـزي    دلیل ناسازگاري و ناهم جهت بودن آنها تأثیر چندانی بر تجـارت خـارجی کـانی   

گیري نیـز را   ر این بخش و کل بخش صنعت تعمیم این نتیجهاي د موانع غیرتعرفه. نخواهد داشت
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توان به این نتیجۀ کلی را هم مد نظر قرار داد که حذف موانـع   به عبارت دیگر می. نماید ساده می
آورد بلکه  اي در ابتدا نه تنها اشکالی در تحدید واردات یا تشویق صادرات به عمل نمی غیرتعرفه

حـال  . ائی نظام تجـارت خـارجی ایـران را بهبـود نیـز خواهـد بخشـید       با رفع موانع ایجاد شده کار
اي اقـدام بـه برقـراري تعرفـه بنمـائیم قـدمی در        اي کردن موانع غیرتعرفه چنانچه با روشهاي تعرفه

جهت اعمال نظرات مستقیم سیاستگذار در رسیدن به اهـداف تجـاري یـا حمـایتی برداشـته شـده       
اي برداشته شده تا  ماتی در جهت رفع و حذف موانع غیرتعرفهبدین ترتیب گرچه اخیراً اقدا. است

توان بـا   هاي سازمان جهانی تجارت ایجاد شود ولی می سازگاري مناسب براي تطبیق با موافقتنامه
اي اقـدام   تاکید این بررسی صحت ادامۀ این سیاست یعنی حـذف تقریبـاً تمـامی موانـع غیرتعرفـه     

  .نمود
اي در واردات چندان هماهنگی با دیگر موانـع   لف غیرتعرفه، موانع مخت5جدول  اساس بر
 مطابقـت نیز  3نداشته و در اکثر اوقات با ضریب همبستگی نظري مندرج در جدول  اي غیرتعرفه

 اي غیرتعرفـه پائین بودن اکثر ضرایب همبستگی، داللت بر عدم همـاهنگی سیاسـتهاي   . کنند نمی
 کـه باشند  کثر اوقات زمانی ضرایب همبستگی باال میدر ا. باشد می هاي غیرفلزي کانیدر بخش 

و نـه  ) وارداتغیر مجاز بـودن  (براي مثال موانع یک . دو مانع از لحاظ تعریفی نقیض یکدیگرند
و ضـریب   دارنـد هر دو از لحاظ تعریـف در خـالف جهـت هـم قـرار      ) ممنوعیتها بسیار محدود(

. تطبیـق دارد  3 جـدول باشـد کـه بـا     فی مـی همبستگی آنان به شدت باال بوده و عالمت آن نیز من
تـر از حـدي اسـت کـه داللـت بـر همبسـتگی قواعـد و مقـررات           همبسـتگی پـایین   ضرایب باقی

اسـت و   3هم، جهت همبستگیها مغـایر بـا جـدول      به عبارت دیگر اکثراً. باشد داشتهاي  غیرتعرفه
همسویی قـوي سیاسـتهاي    همبستگیها بسیار پایین بوده و نشان دهنده عدم همخوانی و شدتهم 

  .باشد می اي غیرتعرفهموانع 
ایـن جـدول نیـز هماننـد     . بـراي صـادرات آورده شـده اسـت     6جدول  ،5 جدول مشابه

هـاي   کـانی اي در بخش صادرات بـراي   و همسویی موانع غیرتعرفه همخوانیمبین عدم  5جدول 
   .باشد می غیرفلزي

بازرگـانی خـارجی ایـران در بخـش      اي در با توجـه بـه ناهمسـو بـودن موانـع غیرتعرفـه      
توان گفت که برداشتن این موانع همگـی بـه کـارائی بازرگـانی خـارجی       می هاي غیرفلزي کانی
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ایران خواهد افزود زیرا همسو نبودن این موانع به معنی داشتن اثرات مثبت و منفـی و بـر خـالف    

لذا . باشند صادرات می جهت یکدیگر در اجراي یک نوع سیاست مثالًً تحدید واردات با تشویق
ها  اي به تعرفه هاي سازمان جهانی تجارت مبنی بر لزوم تبدیل موانع غیرتعرفه با توجه به موافقتنامه

اي بوقوع بپیوندد تا چه برسـد   رسد اشکاالت چندانی در جهت حذف موانع غیرتعرفه به نظر نمی
  .ها به تبدیل آنها به تعرفه

  
  تعرفه سیمان 

هـاي غیـر فلـزي مـرتبط بـا آن آورده شـده        هاي سیمان و برخی کانی فهدر جدول زیر تعر
بـراي  . حقوق گمرکی و سود بازرگانی انوع سیمان در این جدول نشـان داده شـده اسـت   . است

محاسبه تعرفه از جدول زیر باید رقم حقوق گمرکی و سود بازرگانی را با هم جمع نمـوده و بـر   
در ارزش کـاالي وارد شـده ضـرب نمـوده رقـم تعرفـه        عدد بدست آمـده را . تقسیم نمائیم 100

ارزش واردات سـیمان  % 4رقم  1383هاي سیمان در سال  بر این اساس تعرفه. بدست خواهد آمد
ارزش % 15هاي مختلف و گچ تـا حـدود    باشد که نرخ باالیی نیست این نرخ در مورد آهک می

  .وارداتی آنها نیز وضع گردیده
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  HSکد هماهنگ شده  25وارداتی گروه جدول تعرفۀ 

  
بندي  کد طبقه
  کاال

  نام کاالي وارداتی

1375  1376  

کی
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

کی  
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

  

شـامل  (گـچ  : انیدریت: سنگ گچ  25  20
ســـنگ گـــچ تکلـــیس شـــده یـــا 

ــیم  ــولفات کلس ــگ  )س ــی رن ، حت
کــرده، یــا مقــادیر کمــی مـــواد     
تندکننــده یـــا کندکننـــده بـــه آن  

  .افزوده شده باشد

            

  1و4  -  5  1و4  -  5  سنگ گچ انیدریت   2520  10  00
  1و4  25  5  1و4  10  5  گچ   2520  20        
              بنایی ---  2520  20 10
              سایر - - -  2520 20  90
سنگ آهک  (Castines)کاستین   2521 00  00

  یا سنگ سیمان 
  1و4  -  -  1و4   -  -

آهک (آهک زنده آهک آبدیده   25  22
و آهک هیدرولیک، غیر از ) مرده

ــیم  اکســـید و هیدرواکســـید کلسـ
  .28     25مشمول شماره 

            

  14  25  5  1و4  10  5  آهک زنده    2522 10 00
  1و4  25  5  1و4  10  5  ) آهک مرده(آهک آبدیده   2522  20 00
  1و4  25  5  1و4  10  5  آهک هیدرولیک  2522  30 00
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بندي  کد طبقه
  کاال

  نام کاالي وارداتی

1375  1376  

کی
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

کی  
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

  

) پرتلنـد (هـاي هیـدرولیک    سـیمان   25  23
همچنــین ســیمانهاي پــودر نشــده  (

حتـی رنــگ  . معـروف بـه کلینکــر  
  نشده 

            

هاي پودر نشده معروف بـه   سیمان  2523  10 00
  کلینکر 

5  -  1  5  -  1  

              سیمان پرتلند   
سیمان سفید حتی رنـگ شـده بـه      2523  21 00

  طور مصنوعی
5  5  1  5  15  1  

  1  -  5  1  -  5  سایر  --  2523  29 00
  1  -  5  1  -  5  سیمان آلومینیو  2523  30 00
هـــاي هیـــدرولیک  ســـایر ســـیمان   2523   90      

  )پرتلند(
5  -  1  5  -  1  

              سیمان کوره بلند   2523  90 10
              سیمان پوزوالنی   2523  90 20
              سایر  ---  2523  90  90

  . موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی. درات و واردات سالهاي مختلفمقررات صا: ماخذ
  ورود کاال موکول به موافقت وزارت بازرگانی -1

  ورود کاال موکول به موافقت وزارت صنایع -4
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 )دنباله( HSکد هماهنگ شده  25جدول تعرفۀ وارداتی گروه 

  
بندي  کد طبقه
  کاال

  نام کاالي وارداتی

1380  1381  

ح
کی

گمر
وق 

ق
انی  

رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

کی  
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

  

شــامل (گـچ  : انیــدریت: سـنگ گـچ    25  20
سنگ گچ تکلیس شده یـا سـولفات   

، حتی رنگ کرده، یا مقادیر )کلسیم
کمی مواد تندکننده یا کندکننده بـه  

  .آن افزوده شده باشد

            

  1  2  1  1و4  15  5  سنگ گچ انیدریت   2520 10 00
  1  11  1  1و4  45  5  گچ   2520  20   
              بنایی ---  2520  20 10
              سایر - - -  2520 20  90
سنگ آهک یا  (Castines)کاستین   2521 00  00

  سنگ سیمان 
            

آهـک  (آهک زنده آهـک آبدیـده     25  22
و آهک هیـدرولیک، غیـر از   ) مرده

اکســــید و هیدرواکســــید کلســــیم 
  .28     25اره مشمول شم

  1  2  1  1و4  5  -

  1  11  1  1و4  45  5  آهک زنده  2522 10  00
  1  11  1  1و4  45  5  ) آهک مرده(آهک آبدیده   2522  20 00
  1  11  1  1و4  45  5  آهک هیدرولیک  2522  30  00

ــیمان  25  23 ــدرولیک   س ــاي هی ــد(ه             ) پرتلن
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بندي  کد طبقه
  کاال

  نام کاالي وارداتی

1380  1381  

ح
کی

گمر
وق 

ق
انی  

رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

کی  
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

  

همچنــین ســیمانهاي پــودر نشــده    (
  ده حتی رنگ نش. معروف به کلینکر

هاي پـودر نشـده معـروف بـه      سیمان  2523  10 00
  کلینکر 

5  5  1  1  2  1  

              سیمان پرتلند   
سیمان سفید حتی رنگ شده به طور   2523  21 00

  مصنوعی
5  35  1  1  2  1  

  1  2  1  1  5  5  سایر  --  2523  29 00
  1  2  1  1  5  5  سیمان آلومینیو  2523  30  00

ــیمان  2523  90 ــایر سـ ــا سـ ــدرولیک هـ ي هیـ
  )پرتلند(

5  5  1  1  2  1  

  1  2  1  1  5  5  سیمان کوره بلند   2523  90 10
              سیمان پوزوالنی   2523  90 20
              سایر  ---  2523  90 90

  . موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی. مقررات صادرات و واردات سالهاي مختلف: ماخذ
  رگانیورود کاال موکول به موافقت وزارت باز -1

 ورود کاال موکول به موافقت وزارت صنایع -4
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 )دنباله( HSکد هماهنگ شده  25جدول تعرفۀ وارداتی گروه 

  
بندي  کد طبقه
  کاال

  نام کاالي وارداتی

1380  1381  

کی
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

کی  
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
  

شـامل سـنگ   (گـچ  : انیدریت: سنگ گچ  25  20
، )کلـیس شـده یـا سـولفات کلسـیم     گچ ت

حتی رنگ کرده، یـا مقـادیر کمـی مـواد     
تندکننده یا کندکننده به آن افزوده شـده  

  .باشد

          

  -  4  -  1  4  سنگ گچ انیدریت   2520 10 00
  1  4  -  11  4  گچ 2520  20

  11  4        بنایی ---  2520 20 10
            سایر - - -  2520 20 90
ــتین   2521 00 00 ــا    (Castines)کاس ــک ی ــنگ آه س

  سنگ سیمان 
4  1  -  4  -  

) آهک مـرده (آهک زنده آهک آبدیده   25  22
ــر از اکســید و    ــدرولیک، غی و آهــک هی

     25هیدرواکسـید کلســیم مشـمول شــماره   
28.  

          

  11  4  -  11  4  آهک زنده    2522 10 00
  11  4  -  11  4  ) آهک مرده(آهک آبدیده   2522  20 00
  11  4  -  11  4  درولیک آهک هی 2522  30 00

          همچنین ) (پرتلند(هاي هیدرولیک  سیمان  25  23
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بندي  کد طبقه
  کاال

  نام کاالي وارداتی

1380  1381  

کی
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
رود  

ط و
شرای

کی  
گمر

وق 
حق

انی  
رگ
 باز

سود
  

. سیمانهاي پودر نشده معروف به کلینکـر 
  حتی رنگ نشده 

  -  4   -  1  4  هاي پودر نشده معروف به کلینکر  سیمان  2523  10 00
            سیمان پرتلند   

سیمان سـفید حتـی رنـگ شـده بـه طـور         2523  21 00
  مصنوعی

4  1  -  4  -  

  -  4  -  1  4  سایر  --  2523  29 00
       -  1  4  سیمان آلومینیو  2523  30  00

  -  4  -  1  4  )پرتلند(هاي هیدرولیک  سایر سیمان   2523   90
  -  4        سیمان کوره بلند   2523  90 10
  -  4        سیمان پوزوالنی   2523  90 20
  -  4        سایر  ---  2523  90  90

  . موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی. واردات سالهاي مختلف مقررات صادرات و: ماخذ
  ورود کاال موکول به موافقت وزارت بازرگانی -1

  ورود کاال موکول به موافقت وزارت صنایع  -4
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  حمایت مؤثر
از طریق  هاي اخیر از صنعت صورت گرفته، حمایت شاید مهمترین حمایتی که در دهه

طی برنامه اول مقـادیر متنـابهی ارز   . تر از نرخ بازار آزاد بوده است ایینتخصیص ارز با قیمتهاي پ
موافقت اصولی و مجوز فعالیت، بنگاهها و کارگاههاي تولیدي را در . به صنعت اختصاص یافت

جـداول زیـر میـزان و     .داد لیست دریافت کنندگان ارز براي ورود تجهیزات و مواد اولیه قرار می
  :دهند به صنایع را نشان می سهم ارز تخصیص یافته

  )میلیون دالر(ارز تخصیصی به صنایع تحت پوشش وزارت صنایع به تفکیک گروههاي صنعتی 

  76  75  74  73  **72  71  70  69  68  گروه صنایع

  323  427  460  466  385  149  175  383  227  بهداشتی ،غذایی، دارویی
  217  251  152  46  317  24  245  854  121  برق و الکترونیک
  284  506  380  237  548  72  497  1114  330  نساجی و پوشاك
  417  573  500  313  379  83  370  432  364  شیمیایی و سلولزي

  65  87  65  28  114  20  109  175  89  کانی غیرفلزي
  ــ  ــ  ــ  770  ــ  1500  500  ــ  ــ  ارز غیررقابتی *استفاده از

  7/342  5/548  5/443    257  32  341  412  139  فلزي
        ***343  1300  405  1973  4183  1453  سنگین

  1/647  5/765  1/516  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  خودروسازي
  8/144  5/185  1/156  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ماشین سازي
  ــ  ــ  ــ  400  ــ  1000  200  ــ  ــ  ارز غیررقابتی  *استفاده از

  .امور طرحهاوزارت صنایع، اداره کل نظارت بر  ، نقل از1381رفعتی و رازینی، : مأخذ
  .ارقامی که تحت عنوان استفاده از ارز غیررقابتی آورده شده برآوردي است 71و  70در سالهاي * 

  .باشد به علت شناور شدن ارز، آمار ارزهاي تخصیصی در این سال برآوردي می 1372در سال ** 
  .ت، ارز تخصیصی، صنایع فلزي در ارقام صنایع سنگین لحاظ شده اس1373در سال *** 
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  ارز به صنعت  گروههاي مختلف صنعتی نسبت به کل تخصیص بهسهم ارزهاي تخصیص یافته 

  76  75  74  73  72  71  70  69  68  گروه صنایع

  2/13  2/8  2/17  4/31  6/11  9/18  7/4  5  3/8  غذایی، دارویی، بهداشتی
  9/8  8/4  6/5  2/3  6/9  3  6/6  3/11  4/4  برق و الکترونیک
  6/11  7/9  2/14  5/16  6/16  1/9  4/13  7/14  1/12  نساجی و پوشاك
  17  11  7/18  8/21  4/11  5/10  9/9  7/5  3/13  شیمیایی و سلولزي

  6/2  6/1  4/2  9/1  4/3  5/2  9/2  3/2  2/3  کانی غیرفلزي
  14  5/10  5/16  __  7/7  4  1/9  4/5  1/5  صنایع فلزي

        9/23  3/39  5/51  5/53  3/55  3/53  :صنایع سنگین
  5/26  7/14  3/19              صنایع خودروسازي

  9/5  5/3  8/5              سازي صنایع ماشین

   .براي محاسبه سهم گروهها، ارقام ارزهاي غیررقابتی در محاسبه ارزهاي تخصیصی به حساب نیامده .همان: مأخذ
میزان ارز تخصـیص داده شـده بـه صـنعت از طریـق تسـهیالت        1383تا  1379در سالهاي 

در جدول زیر میزان تسهیالت اعطا شده از . زي صورت گرفتاعطایی از محل حساب ذخیره ار
شود بخش معدن در ایـن میـان سـهم     همانطور که مالحظه می. محل این حساب درج شده است
  .است بسیار ناچیزي را دریافت نموده

  تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزي

  سال
طرحهاي 
  مصوب

  قراردادهاي منعقده به تفکیک بخشها

  حمل و نقل  کشاورزي  معدن  صنعت
، خدمات فنی
  جمع  مهندسی

1380  1195  5/417  3/1  9/1  0/50  62  7/532  
1381  7/2396  9/1119  7/1  7/0  0/50  9/6  2/1179  
1382  8/4462  2/2556  4/5  7/2  11  0  3/2575  
1383  8/2202  0/2583  0/0  0/4  0  0  0/2587  
  34صادي شماره بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، نماگر اقت: مأخذ
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اي و ارزي بـر نـرخ مـؤثر حمایـت از صـنایع       براي تحلیل چگونگی اثـر سیاسـتهاي تعرفـه   
محاسـبه ایـن نـرخ از    . نمـاییم  استفاده می 1مختلف از محاسبات انجام شده توسط رفعتی و رازینی

در هـا   سازي و تحلیل ایستاي تعرفه هاي زیادي برخوردار است، ولی نامبردگان به ساده پیچیدگی
  .نمایند حالت تعادل جزئی اقدام به محاسبه این نرخ می

در آن بررسی نرخ مؤثر حمایت براي صنایع نساجی، پوشاك، چوب، کاغذ و مقوا، مواد 
، 1368شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع فلزات اساسی و کـانی غیرفلـزي طـی سـالهاي     

سـال، تحـوالتی بـوده اسـت کـه در آن      علت انتخاب این سه . محاسبه شده است 1377و  1374
هـا و کاالهـاي نهـایی بـه      سالها در نحوه محاسبه تعرفه گمرکی، نرخهاي تعرفه و ارز براي نهـاده 

  :براي محاسبه نرخ مؤثر حمایت رابطه زیر استفاده شده است .وجود آمده بود

                  
V

V'Vte −
= 

V = آزادارزش افزوده صنعت در حالت تجارت  
V' =ها ارزش افزوده صنعت پس از برقراري تعرفه  

            )aij(pjV −= 1 
aij  = سهم نهاده در قیمت تمام شده کاالهايj براساس قیمتهاي تجارت آزاد  
Pj =   ،یـک دالر    قیمت کاال در حالت تجارت آزاد، در این محاسبه قیمت یـک واحـد از کـاال

  .است براساس نرخ بازار آزاد فرض شده
یعنـی ارزش افـزوده صـنعت پـس از مداخلـه، از رابطـه زیـر کـه در آن          'Vبراي محاسـبه  

کاالهـاي وارداتـی     نرخهاي متفاوت ارز براي واردات نهاده، محصوالت نهایی و محاسـبه تعرفـه  
  :شود در آن دخالت داده شده است، استفاده می

             )itiirir()PjtjrPjr('V 2121321 ++−+=  
  .تقسیم کنیم Pj1rه را بر هرگاه طرفین معادل

'" . .
r i ir r iVV tj ti

r Pj r r pj r pj r pj
= = + − − −3 1 12 2 2

1 1 1 1 1
1  

 

سیاستهاي ) 1381(رفعتی، محمدرضا و ابراهیم علی رازینی رحمانی : براي شرح مفصل این بخش نگاه کنید به 1
 .حمایتی و پیامدهاي آن در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
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 به جاي
pj
i1  و

pjr
i

1

  .دهیم را قرار می) aij  (2)aij(1مقادیر آن یعنی  2

                   21
1

2
1

1

3

1

21 )aji(ti)aij(
r
r)aij(

r
rtj

r
r"V −−+=  

  :در رابطه باال به ترتیب داریم
  1r= نرخ ارز بازار متوسط                               

  2r= نرخ ارز محاسباتی براي تعرفه کاالهاي وارداتی               
  3r= نرخ ارز براي واردات نهاده                     

  tj= متوسط نرخ تعرفه کاالهاي نهایی 
  ti= هاي وارداتی  متوسط نرخ تعرفه نهاده                   
  )aij(1= ت تمام شده هاي وارداتی در قیم سهم نهاده                 

  )aij(2= هاي داخلی در قیمت تمام شده  سهم نهاده                             

  نوع صنعت
  متوسط نرخ تعرفه نهاده  متوسط نرخ تعرفه کاالي نهایی

68  74  77  68  74  77  
  5/25  1/29  197  5/45  1/46  3/159  پوشاك
  5/3  6/  8/18  1/25  4/30  196  نساجی
  6/7  7/4  5/31  4/76  6/33  1/136  چوب
  3/27  4/6  7/10  6/42  26  2/97  غذایی

  3/16  6/1  2/33  04/18  8/6  1/46  شیمیایی
  6/9  7/5  5/23  9/39  5/26  9/108  کانی غیرفلزي

  7/3  2/9  28  8/56  8/31  129  فلزات
  0  0  0  9/13  9/11  2/44  کاغذ و مقوا و چاپ

  ).1381(رازینی و  رفعتی: مأخذ
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  هاي وارداتی در ارزش تولیدات هادهسهم ارزش نهاده و ن
  سهم نهاده در ارزش تولیدات  سهم نهاده وارداتی در ارزش تولیدات  نوع صنعت
  499/0  148/0  پوشاك
  499/0  148/0  نساجی
  503/0  07/0  چوب
  657/0  122/0  غذایی
  46/0  295/0  شیمیایی

  337/0  058/0  کانی غیرفلزي
  571/0  21/0  فلزات

  475/0  22/0  پکاغذ و مقوا و چا
  نقل از مأخذ قبل . 1366مرکز آمار ایران، آمار کارگاههاي بزرگ صنعتی منتج از آمارگیري سال : مأخذ

نحوه محاسبه نرخهاي حمایت مؤثر براي صنایع کانی غیرفلـزي در ذیـل نشـان داده شـده     
  :باشند اس میارقام محاسبه شده براي صنایع کانی غیرفلزي در سالهاي مورد نظر بر این اس. است
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  1377 سال 

"

'
'

V

V

V
V Vte

V

= − =

= + − − − =

= =
− −

= = =

6600 6600  (0/337) 4111/8
1755 3000 17551 (0/399) (0/058) (0/058)(0/096) 0/279 0/79926600 6600 6600

(0/7992)(6600) 5275
5275 4111/8 %28/34111/8

                            

از مقایسه نرخهاي مؤثر حمایت در صنایع مختلف طی سه سال فوق رفعتی و همکاران 
 صنعت کانی غیرفلزي از کمترین حمایت مؤثر و صنایع تولید فلزات: نمایند که استنباط می

صنایع مواد شیمیایی و تولید فلزات . اند اساسی و شیمیایی از بیشترین حمایتها برخوردار بوده
. هایشان وارداتی بوده است درصد از نهاده 7/36درصد و  1/64به ترتیب  1368اساسی در سال 

وجود ارز به نرخ رسمی براي واردات و همچنین وضع تعرفه باالتر به محصوالت نهایی نسبت به 
هاي این صنایع، نرخ مؤثر حمایت از تولید فلزات اساسی، مواد شیمیایی و صنایع  عرفه نهادهت

  .نساجی را باال برده است
  نرخ مؤثر حمایت از صنایع مختلف

  1377  1374  1368  نوع صنعت
  3/29  5/42  5/47  نساجی
  2/38  1/53  41  پوشاك

  8/49  1/52  7/47  مواد غذایی و آشامیدنی
  4/61  9/57  8/60  ساسیتولید فلزات ا

  3/28  22  4/16  کانی غیرفلزي
  2/48  2/37  8/26  چوب و محصوالت چوبی
  9/34  4/33  44  کاغذ و مقوا و چاپ

  31/36  8/35  1/55  شیمیایی
  رفعتی و همکاران : مأخذ
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رفعتی و همکاران در تحلیل نهـایی خـود بـه عـدم وجـود یـک اسـتراتژي مشـخص ارائـه          
نمایند زیرا که تغییرات قابل توجهی که در میـزان حمایتهـاي    اره میحمایت از صنایع مختلف اش

بنـدي   مؤثر طی سه سال مورد بررسی وجـود دارد نشـانگر تغییـرات مـداوم سیاسـتها در اولویـت      
 89/18حـدود   1368نسـبت بـه سـال     1377مـثالً صـنایع شـیمیایی در سـال     . صنایع مختلف است

در حـالی  . اند درصد کاهش حمایت داشته 2/18د درصد و صنایع نساجی در طی این دوره حدو
درصـد   9/11درصد و کانی غیرفلـزي حـدود    4/21که صنایع چوب و محصوالت چوبی حدود 

مشخص نیست که این کاهش و افزایش حمایتها براساس چـه  . اند افزایش در حمایت مؤثر داشته
ذشته، اقتصاد کشـور بـه   در حالی که طی دهه گ. اولویتی در سیاستهاي صنعتی کشور بوده است

بـر همچـون صـنایع فلـزي و شـیمیایی و       برد، حمایت از صـنایع سـرمایه   شدت از بیکاري رنج می
تواند توجیـه کننـده اسـتراتژي درسـت صـنعتی       کاهش حمایت از صنعت نساجی و پوشاك نمی

  .باشد
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  قیمت سیمان 

مـوازي فـروش سـیمان    گذاري دولتی و نتیجتاً وجـود بـازار    بازار فعلی سیمان شاهد قیمت
این پدیده ناشی از همان اشتباه قدیمی سیاستگزاري در ایران است که نفع اقتصـاد کشـور   . است

در صورتی کـه حمایـت از مصـرف کننـده بـه نـوعی زیـان        . داند کننده می را حمایت از مصرف
الزم  روش دولت در این حمایت باید خنثی باشد تا اقتصاد به کـارایی . کننده خواهد بود مصرف

. گذاري کاالها از دوش تولیدکنندگان برداشته شـود  به عبارت دیگر باید فشار قیمت. دست یابد
  اسـت مسـتقیماً  ) مثالً مصـرف کننـدگان  (مند به حمایت بخش خاصی از اقتصاد  اگر دولت عالقه

اقدام به پرداخت یارانه به آن بخـش نمایـد و   ) تولیدکنندگان(بدون ضایع کردن حقوق دیگران 
کننـده از آنهـا بـه نـوع اعمـال       نه اینکه گروهـی را در فشـار قـرار دهـد و بـراي مصـالح مصـرف       

  .گذاري مالیات بگیرد قیمت
. شـود  قیمت گذاري سیمان از لحاظ موانع بازرگانی به عنوان یک مـانع مهـم شـناخته مـی    

د بلکـه بـه دلیـل    نمای هاي بازرگانی خارجی سیمان را دچار اختالل می زیرا این امر نه تنها فعالیت
از . آورد هاي انجام شده در مکانیزم عرضه و تقاضا جایگـاه ضـعیفی بـه دسـت مـی      گذاري قیمت

لحاظ مسائل مرتبط با الحاق ایران به سـازمان تجـارت جهـانی نیـز یکـی از معضـالت در بخـش        
ها بـه   هاي سازمان تجارت جهانی پرداخت یارانه از لحاظ موافقتنامه. سیمان همین امر خواهد بود

با توجه به اهمیت . گذاري کاالها بایست مرتفع گردد انحاء مختلف حتی با اجبار از طریق قیمت
  .گذاري سیمان خواهیم داشت این موضوع مروري بر قیمت

طبق قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ایـران، در راسـتاي منطقـی        
محصـوالت   31/12/1381و مورخـه   25524ت/1925مصـوبه شـماره    2هـا و مـاده    نمودن قیمت

 2گردنـد و همچنـین طبـق مـاده      گذاري نمـی  ایی مشمول قیمت تولیدي غیرانحصاري و غیریارانه
قـانون اساسـی جمهـوري     138به استناد اصل  22/2/1380مورخه  24505ت/6954مصوبه شماره 

گـذاري سـیمان را    یمتاسالمی ایران در خصوص نظام تأمین و تعیین قیمت کاالها و خدمات، ق
همچنـین طبـق توافقنامـه وزراي صـنایع و معـادن و      . به واحدهاي تولیدکننده واگذار شده اسـت 

، مقرر گردید کـه قیمـت فـروش    25/12/1381بازرگانی در خصوص تنظیم قیمت سیمان مورخ 
تـاکنون اقـدام مـؤثري جهـت اجـراي مصـوبات       . سیمان بر اسـاس نـرخ تعـادلی صـورت پـذیرد     
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ر صورت نپذیرفته است و این در شرایطی است کـه صـنعت فـوالد کـه تقریبـاً صـنعت       الذک فوق
باشد و تمام سهام آن متعلق به دولت است از سال گذشته نیز به نرخ تعادلی  جایگزین سیمان می

درصد قیمت جهانی مورد معامله قرار گرفته و اخیراً نیز در بورس فلزات بـه قیمـت    50و بیش از 
  . گیرد نه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مورد داد و ستد قرار میاي و روزا لحظه

کمیته تنظیم بـازار مسـئول قیمـت گـذاري     1381براساس طرح جامع سیمان مصوب اسفند 
، این کمیته وظایف خـود را در امـر نظـارت و پشـتیبانی و برنامـه      1براساس ماده . باشد سیمان می

ئولیت معاونـت بازرگـانی داخلـی وزارت بازرگـانی و     اي با مس ریزي طرح جامع سیمان به کمیته
ــربط وزرات مســکن و      ــادن زی ــادن و مع ــدنی وزارت صــنایع و مع ــور مع ــت ام عضــویت معاون

کمیته ذیربط موظف است بطور مرتب بـا دعـوت از مـدیرعامل سـازمان     . شهرسازي محول نمود
گان و تولیدکنندگان هاي کشور، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنند حمل و نقل و پایانه

و دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان حداقل هرماه یـک بـار تشـکیل جلسـه داده و هرسـه مـاه       
  .یک بار گزارش الزم را به کمیسیون تنظیم بازار ارائه دهد

براساس مقررات مصوب این کمیته نرخ سیمان خاکستري بر مبناي نرخ پایه و سقف نـرخ  
 81بـر اسـاس نـرخ مصـوب سـال       1382ه تعیین نرخ پایه در سال شود ک فروش تعادلی تعیین می

رشد خواهد بود و سقف نرخ فروش تعادلی بر مبناي تصمیم کمیته فوق الذکر با در % 15باضافه 
 1. گردد نظر گرفتن پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان سیمان تعیین می

دلی را جهت توسـعه،  کارخانجات سیمان موظفند تفاوت نرخ پایه و سقف نرخ فروش تعا
بهسازي و اجرایی طرحهـاي افـزایش ظرفیـت و تـامین مابـه التفـاوت قیمـت تمـام شـده سـیمان           
تحویلی با استفاده از کلینکر وارداتی و با سیمان خاکستري وارداتی جهت ایجاد تنظیم بـازار در  

خانـه کمیتـه   ها را هر سـه مـاه یکبـار بـه دبیر     حوزه جغرافیایی تعیین شده خود مصرف و اندوخته
در عین حال قیمت پایه ساالنه و سقف قیمت فروش تعادلی بر حسب ضـرورت و  . اعالم نمایند 

پس از اخذ نظر کارشناسی سـازمان حمایـت تعیـین     1حداقل هر سه ماه یکبار توسط کمیته ماده 
  .خواهدشد

ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی پـس از اعـالم نظـر کمیتـه مـاده یـک توسـط        
 

1 . http://www. Iran cement.com/f-bakshnameh 82.html 
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هاي سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیـد کننـدگان تعیـین و     تعیین و تثبیت قیمت هیئت

  .شود ابالغ می
هاي تولیـدي سـیمان موظـف بـه ایجـاد تعـادل در        آئیننامه مذکور، شرکت 8براساس ماده 

گردند جهت جلـوگیري از ایجـاد تـنش بـازار بخشـی از       بازار حوزه تعیین شده بوده و متعهد می
اصل از تفاوت نرخ پایه وسقف نرخ فروش تعادلی خود رابـراي تـامین مابـه التفـاوت     عایدات ح

قیمت تمام شده سیمان تحویلی بـا اسـتفاده از کلینکـر و یـا سـیمان وارداتـی تخصـیص دهنـد و         
   .باشد وزارت صنایع و معادن در قبال تضمین واردات مسئول و متعهد می

شتیبانی و اجراي مطلـوب مفـاد بنـدهاي طـرح     آئیننامه مذکور در جهت پ 10براساس ماده 
هـاي   ها کمیسیون تنظیم بـازار اسـتان، مشـارکت نماینـده اسـتاندار و مسـئولیت سـازمان        در استان

هاي اسـتان   بازرگانی و حضور رئیس سازمان صنایع و معادن استان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه
  .رددگ و مدیران عامل کارخانجات مستقر در استان تشکیل می

اصوالً قیمت گذاري دولتی سیمان در ایران باعث شده است که دولـت سـهمیه بنـدي در    
اتخاذ چنین روشی موجب گردیده است که قیمـت سـیمان بـا نـرخ     . توزیع را نیز به عهده بگیرد

دولتی کمتر از نرخ آن در بازار آزاد شده و ایـن امـر موجـب اخـتالل در بـازار سـیمان گردیـده        
  . است

سازمان تامین اجتمـاعی، بنیـاد   : کر است که سهامداران عمده صنعت سیمان شاملشایان ذ
مستضعفان و جانبازان و بانک ملی ایـران مسـئول واردات سـیمان و کلینکـر بـر اسـاس نیازهـاي        

بعـالوه وزارت صـنایع مسـئول تعیـین قیمـت      . میباشند 1اعالم شده توسط کمیته مذکور در ماده 
تلف بسته به کیفیـت سـیمان تولیـدي و ناحیـه یـا اسـتان مـورد نظـر         سیمان براي کارخانجات مخ

  .هاي کنترل شده هستند تمامی تولید کنندگان و توزیع کنندگان سیمان مشمول قیمت. باشد می
تنظیم عرضه و تقاضاي سیمان، بایستی هماهنگ با قیمت فوالد که در مـواردي بـه عنـوان    

در حال حاضر قیمت فوالد نسبت به قیمت سـیمان   .باشد، توأم گردد کاالي جایگزین سیمان می
بـوده و   1بـه   18در حالی که این قیمـت در ایـران، حـدود    . است 1به  5در معیار جهانی، حدود 

  . سیمان خواهد شد بیانگر بیش از حد ارزان بودن قیمت سیمان و به تبع، مصرف غیرکاراي
مقایسـه بـا دیگـر کشـورها در      قیمت سیمان در ایران متأثر از عوامـل متعـددي اسـت و در   
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دالر  80دالر، در آرژانتین  117قیمت یک تن سیمان فله در مکزیک . تري قرار دارد سطح پائین
شود به مراتـب بیشـتر از قیمتـی اسـت      و در سایر کشورها همانطور که در جدول زیر مشاهده می

سـبت قیمتهـا را از   گرچه جدول زیر تا حدودي قدیمی اسـت ولـی ن   .شود که در ایران عرضه می
   .توان استنباط نمود آن می

 )براي مقایسۀ نسبی(قیمت سیمان در کشورهاي جهان 

 ردال/ تن سیمان فله  نام کشور ردیف

 80 آرژانتین 1

 42 آفریقاي جنوبی 2

 81 آمریکا 3

 65 اتریش 4

 49 اردن 5

 62 اسپانیا 6

 56 استرالیا 7

 60 اکوادور 8

 40 اندونزي 9

 63 نگلستانا 10

 56 ایتالیا 11

 67 ایرلند 12

 49 بخش شرقی آلمان 13

 56 بخش غربی آلمان 14

 56 برزیل 15

 68 بلژیک 16

 38 بلغارستان 17
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 ردال/ تن سیمان فله  نام کشور ردیف

 65 پرتغال 18

 83 پرو 19

 37 تایلند 20

 35 ترکیه 21

 36 تونس 22

 36 چین 23

 52 دانمارك 24

 38 روسیه 25

 42 رومانی 26

 43 سنگاپور 27

 69 سوئد 28

 77 سوئیس 29

 78 شیلی 30

 68 غنا 31

 70 فرانسه 32

 75 فنالند 33

 52 فیلیپین 34

 59 کاستاریکا 35

 79 کانادا 36

 48 کرواسی 37

 50 کره جنوبی 38

 87 کلمبیا 39
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 ردال/ تن سیمان فله  نام کشور ردیف

 93 کنیا 40

 75 لبنان 41

 49 مالزي 42

 63 مراکش 43

 55 مصر 44

 117 مکزیک 45

 81 یکموزامب 46

 56 نروژ 47

 125 ونزوئال 48

 52 ویتنام 49

 64 هلند 50

 31 هندوستان 51

 55 یونان 52

 JP Morgan (Feb. 2000) Prices Refer to 2000   80خرداد  -مجله احداث صنعت  
در حالیکـه بـراي ارزانتــرین    بــوددالر  20هـر تـن    1379در ســال قیمـت سـیمان در ایـران    

. دالر گـزارش شـده اسـت    36، 38، 31، روسیه و چـین بـه ترتیـب برابـر     کشورها مثل هندوستان
دالر افزایش یافت و این در حالی است کـه قیمـت    38به  1383قیمت سیمان هندوستان در سال 

باشـد کـه همچنـان ارزانتـر از      دالر مـی  33برابـر حـدود   ) فـروش داخلـی  (مصوب سـیمان ایـران   
  .1المللی است هاي بین قیمت

  
  

 

1 http://www.thehindubusinessline.com/2004/10/07/stories/2004100701750200.htm 

http://www.thehindubusinessline.com/2004/10/07/stories/2004100701750200.htm
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  ریال/ واحد تن ،در درب کارخانه) 1-325- 1نوع (انجمن صنفی سیمان  قیمت مصوب

 نام شرکت ردیف
1378 1379 1380 1381 

رشد % 
78-79 

رشد % 
79-80 

رشد % 
80-81 

 2/14 1/14 5/23 185و000 162و000 142و000 115و000 آباده 1

 8/14 7/22 7/25 186و000 162و000 132و000 105و000 آبیک ** 2

 7/16 6/13 8/14 175و000 150و000 132و000 115و000 لاردبی * 3

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000  ارومیه ** 4

 8/11 9/14 3/22 190و000 170و000 148و000 121و000 استهبان 5

 6/14 6/14 5/24 180و000 157و000 137و000 110و000 اصفهان 6

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000 اکباتان 7

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000 ایالم *** 8

 6/14 6/14 1/19 180و000 157و000 137و000 115و000 بجنورد ** 9

 6/14 6/14 5/24 180و000 157و000 137و000 110و000 بهبهان ** 10

 7/14 7/19 5/23 195و000 170و000 142و000 115و000 تهران *** 11

 6/14 6/10 5/23 180و000 157و000 142و000 115و000 خاش * 12

 6/14 9/18 8/14 180و000 157و000 132و000 115و000 خزر ** 13

 6/14 6/14 1/19 180و000 157و000 137و000 115و000 خوزستان ** 14

 1/15 2/15 7/25 175و000 152و000 132و000 105و000 دورود ** 15

 6/14 6/14 5/24 180و000 157و000 137و000 110و000 سپاهان **** 16

 0/15 1/11   460و000 400و000 360و000 0 سفید ارومیه 17

 0/15 1/11 0/20 460و000 400و000 360و000 300و000 سفید ساوه 18

 6/17 3/13 0/20 400و000 340و000 300و000 250و000 سفید شمال 19

 0/15 1/11 0/20 460و000 400و000 360و000 300و000 سفید نیریز ** 20

 6/14 6/10 3/18 180و000 157و000 142و000 120و000 شاهرود ** 21

 6/14 6/10 3/18 180و000 157و000 142و000 120و000 رقش 22
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 1381 1380 1379 1378 نام شرکت ردیف

رشد % 
78-79 

رشد % 
79-80 

رشد % 
80-81 

 2/15 4/20 5/24 190و000 165و000 137و000 110و000 شمال 23

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000 صوفیان ** 24

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000 غرب ** 25

 8/11 9/14 7/28 190و000 170و000 148و000 115و000 فارس ** 26

 6/14 6/14 5/24 180و000 157و000 137و000 110و000 قاین ** 27

 6/14   180و000 157و000 0 0 کارون 28

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000 کردستان **** 29

 6/14 9/18 5/24 180و000 157و000 132و000 106و000 کرمان 30

 6/14 9/18 8/14 180و000 157و000 132و000 115و000 لوشان *** 31

 6/15 7/12 5/23 185و000 160و000 142و000 115و000 نکاء 32

 7/16 6/13 0/20 175و000 150و000 132و000 110و000 هرمزگان * 33

 7/16 6/13 7/25 175و000 150و000 132و000 105و000 هگمتان *** 34

 1/15 1/15 9/22 180367 قیمتها و درصد رشد سیمان خاکستري میانگین

 7/15 7/11 20 445000  رشد سیمان سفید قیمتها و درصد میانگین 

 http://www.irancement.com اداره کل نظارت بر کاالهاي فلزي و معدنی: منبع 

  سیمان سپاهان****    فارس و خوزستان سیمان**     سیمان تهران***    احداث صنعت *
در ایـران بـه     با توجه به اینکه مواد اولیه تولید سیمان، آهـک، خـاك رس و سـنگ گـچ،    

نماینـد هزینـۀ    هاي سیمان در نزدیکی این معادن فعالیـت مـی   وفور وجود دارد و معموالً کارخانه
هـاي بـرق،    هاي انـرژي شـامل هزینـه    ینههز. باشد تر از دیگر کشورها می تولید سیمان بسیار ارزان

. گیـرد  هـا قـرار مـی    اي در اختیار کارخانه مازوت، گاز، نفت گاز است که معموالً با قیمت یارانه
هـاي   گفتنی است با توجه به برنامه تعـدیل اقتصـادي و افـزایش سـاالنه قیمـت انـرژي، کارخانـه       

سازي  ا بیش از پیش به سمت بهینهسیمان براي حفظ قدرت رقابتی خود ناچارند تالشهاي خود ر
  . مصرف انرژي معطوف سازند

http://www.irancement.com
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هاي ارزي ندارند و  هاي سیمان ایران وابستگی شدیدي به هزینه به طور کلی کارخانه

هاي  با توجه به روند صعودي هزینه. دالر ارزبري دارند 3تا  5/1به ازاي هر تن سیمان  تقریباً
گذاري مصوب بوده است که روند  گذشته مشمول قیمتتولید سیمان، این کاال در طول سالیان 

  .مشخص گردیده است1381تا  1378تغییرات آن در جدول فوق براي سالهاي 
 80-79، 79-78شود، میانگین قیمـت و درصـد رشـد در سـالهاي      همانطور که مشاهده می

و همـین  بوده  %1/15و % 1/15، %9/22ریال،  180367به ترتیب براي سیمان خاکستري  81-80و
  .محاسبه گردیده است% 7/15و % 7/11، %20ریال،  445000ارقام براي سیمان سفید به ترتیب 

گذاري سیمان  با توجه به اهمیت راهبردي سیمان بعد از انقالب و در دوران جنگ، قیمت
ریزي سـیمان کشـور در سـازمان برنامـه و      تحت نظارت دولت درآمد و ستادي به نام ستاد برنامه

تشکیل گردید و بر سهمیه و قیمت سیمان نظارت داشـت، لـیکن پـس از پایـان جنـگ و      بودجه 
العملهـاي   برطرف شدن ضرورتهاي قبلی ستاد یاد شده منحل و سهمیه بندي آن در قالب دسـتور 

  . وزارت صنایع درآمد
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 استان 28در ) فله(سیمان خاکستري  متوسط قیمت قیمت رسمی تاریخ  ردیف

 214و419 200و000 01/02/80 1

 214و419 200و000 15/02/80 2

 211و050 200و000 01/03/80 3

 208و257 200و000 15/03/80 4

 210و440 200و000 01/04/80 5

 210و894 200و000 15/04/80 6

 208و978 200و000 01/05/80 7

 210و402 200و000 15/05/80 8

 210و254 200و000 01/06/80 9

 209و819 200و000 15/06/80 10

 214و259 200و000 01/07/80 11

 208و852 200و000 15/07/80 12

 215و524 200و000 01/08/80 13

 214و370 200و000 15/08/80 14

 218و873 200و000 01/09/80 15

 213و038 200و000 15/09/80 16

 210و111 200و000 01/10/80 17

 207و574 200و000 15/10/80 18

 209و429 200و000 01/11/80 19

 206و944 200و000 15/11/80 20

 207و106 200و000 01/12/80 21

 225و926 200و000 15/12/80 22

 www.irancement.com وزارت بازرگانی -بر قیمت توزیع کاال و خدمات  سازمان بازرسی نظارت: خذ أم
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 استان  28در  پاکت متوسط قیمت آزاد سیمان سفید قیمت رسمی تاریخ ردیف 

 26و548 25و000 01/02/80 1

 26و548 25و000 15/02/80 2

 26و367 25و000 01/03/80 3

 26و052 25و000 15/03/80 4

 26و046 25و000 01/04/80 5

 26و613 25و000 15/04/80 6

 26و891 25و000 01/05/80 7

 26و509 25و000 15/05/80 8

 26و509 25و000 01/06/80 9

 27و113 25و000 15/06/80 10

 26و903 25و000 01/07/80 11

 27و166 25و000 15/07/80 12

 27و284 25و000 01/08/80 13

 27و216 25و000 15/08/80 14

 27و489 25و000 01/09/80 15

 27و270 25و000 15/09/80 16

 26و966 25و000 01/10/80 17

 26و636 25و000 15/10/80 18

 26و927 25و000 01/11/80 19

 26و827 25و000 15/11/80 20

 26و858 25و000 01/12/80 21

 26و638 25و000 15/12/80 22

  www.irancement.com وزارت بازرگانی -بر قیمت توزیع کاال و خدمات  سازمان بازرسی نظارت: خذ أم
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وسط قیمت بازار آزاد سیمان خاکستري و سـیمان  به طور کلی با توجه به جداول فوق و مت
تـوان مشـاهده نمـود کـه قیمتهـاي بـازار آزاد در مقایسـه بـا قیمتهـاي           سفید با قیمتهاي رسمی می

توانـد نوسـانات    ها، مـی  رسمی در همه مناطق یکسان نیست و بنابراین زمان توقف تولید کارخانه
ال هـر چـه دخالـت دولـت در تعیـین قیمـت       در عـین حـ  . قیمتی را در مناطق مختلف بیشتر نماید

گذاري سیمان بر عهـده نیروهـاي بـازار گذاشـته شـود، تعـادل قیمتـی         سیمان کمتر شود و قیمت
بـرداري   تواند نقش مهمی در توسعه ظرفیت قابل بهره شود، بلکه این امر می تري برقرار می باثبات

ین امـر، یعنـی برقـراري قیمـت تعـادلی      ا. تر سیمان داشته باشد هاي قدیمی و نیز نوسازي کارخانه
گذاري در این صنعت تشویق خواهد نمـود،   براي سیمان، نه تنها بخش خصوصی را براي سرمایه

گـذاري   بـه عبـارت دیگـر قیمـت    . بلکه به تدریج بازار سیاه سیمان را نیز محدود خواهد سـاخت 
در ایـن صـنعت خواهـد     گذاران نهادي و خصوصـی  هاي سرمایه دولتی باعث از بین رفتن انگیزه

الزم به ذکر است که طبق برآوردهاي انجام شده توسط وزارت صنایع و معادن، با توجه به . شد
هـاي عمرانـی در آینـده ایـران در سـال       رشد جمعیت و جوان بودن جمعیت آن و اجراي پـروژه 

ق بـه عبـارت دیگـر بـر طبـق ارقـام فـو       . میلیـون تـن سـیمان احتیـاج خواهـد داشـت       70به  1400
این در حالی اسـت کـه هـم    . بایست ساالنه دو میلیون تن به ظرفیت سیمان کشور افزوده شود می

اي بالغ بـر   گذاري در ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی در سال به سرمایه اینک براي سرمایه
ي یک هزار میلیارد ریال احتیاج دارد که با توجه به سنگین بودن هزینه فوق باید زمینـه الزم بـرا  

  .گذاري بخش خصوصی در صنعت فوق فراهم شود سرمایه
تعیین  1382موافقت وزارت بازرگانی از آبان ماه سال  قیمت سیمان با 1382در سال 

بر مبناي . گردیدمعادن به کلیه کارخانجات مستقیما ابالغ  شد و از سوي وزارت صنایع ومجدد 
ال تعیین شده است که متوسط آن ری 260000ریال و کف آن  320000 این تعرفه سقف قیمت

  .ریال می باشد 281000در سطح کشور 
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  1-325بر مبناي سیمان فله تیپ  1381سیمان از ابتداي سال  مصوب کارخانجات هايقیمت

 1381قیمت فروش  نام کارخانه ردیف

 185و000 آباده 1

 186و000 آبیک 2

 175و000 اردبیل 3

 175و000 ارومیه 4

 180و000 اصفهان 5

 190و000 استهبان 6

 175و000 اکباتان 7

 175و000 ایالم 8

 180و000 بجنورد 9

 180و000 بهبهان 10

 195و000 تهران 11

 180و000 خاش 12

 180و000 خزر 13

 180و000 خوزستان 14

 180و000 سپاهان 15

 175و000 دورود 16

 180و000 شاهرود 17

 180و000 شرق 18

 190و000 شمال 19

 175و000 صوفیان 20

 175و000 غرب 21
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 1381قیمت فروش  نام کارخانه ردیف

 190و000 فارس 22

 180و000 قائن 23

 180و000 کارون 24

 175و000 کردستان 25

 180و000 کرمان 26

 180و000 لوشان 27

 185و000 مازندران 28

 175و000 هرمزگان 29

 175و000 هگمتان 30

http://www.irancement 
 

 )با مهر استاندارد( اضافه بر فله   ریال 30000 سیمان پاکتی) 1

 )با مهر استاندارد( اضافه بر فله  ریال 25000 سیمان پاکتی پلی پروپیلین) 2

 1-325اضافه بر فله  ریال 7500 هر تن 2سیمان نوع ) 3

 1-325اضافه بر فله  ریال 14000 هر تن 5سیمان نوع ) 4

 1-325اضافه بر فله  ریال 12000 هر تن 1-425سیمان ) 5

 1-325اضافه بر فله  ریال 18000 هر تن 1-525سیمان ) 6

  
ار بـا  دولت وقت اقدام به آزادسازي قیمت سیمان نمود و نتیجتاً باز 1383در پایان سال 

قیمت سیمان به دلیـل صـادرات بـه     1384در شش ماه اول سال . اي روبرو گشت تحوالت عمده
اي  قیمت سیمان خاکستري بـه حـدود کیسـه   . عراق دچار کمبود شد و نتیجتاً قیمت آن باال رفت

 1384ریال رسید و دولت جدید که تازه بر سر کار آمده بود مجـدداً سـیمان را در مهـر     64000
  .بد حمایتی و قیمت گذاري نمودمشمول س
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  حمل و نقل سیمان 

میلیون تن در سال، روي شبکه حمل و نقل کشـور داراي تـأثیر    32 سیمان با تولید بیش از
در سـالهاي آتـی کـه ظرفیـت تولیـد سـیمان       . زیادي بوده و از این بابت در رتبـه اول قـرار دارد  

میلیون تن سیمان  2/28، 1383 درسال. شد خواهدافزایش نیز خواهد یافت این اهمیت بیشتر نیز 
از کـل حمـل و نقـل کـاال در آن سـال را تشـکیل       % 9/13در سطح کشور حمل شده است کـه  

سیمان عالوه بر تناژ باال به خاطر شکل محموله و نیاز به وسایل نقلیه ویژه براي حمل و . دهد می
هـاي تولیـد    کارخانه. و نقل دارد بر، نقش خاصی در سیستم حمل نقل، مانند بونکر و کامیون فله

سیمان در مناطق خاصی از کشور متمرکزند ولی مکانهاي مصرف آن در سطح کشور گسـترده  
است، اختصاص تولید به مناطق محدود و گستردگی مصرف در تمـام منـاطق باعـث جابجـایی     

حمـل مـواد    عالوه بر آن براي تولید سیمان بـه . شود چشمگیر این کاال در مسافتهاي طوالنی می
نیز احتیاج ... اولیه آن نظیر سنگ آهک، خاك رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ سیلیس و 

میلیـون تـن    50اي معـادل   میلیون تن سیمان در سـال بـه مـواد اولیـه     30است در واقع براي تولید 
کیلـومتر و متوسـط شـعاع توزیـع را      3احتیاج است که اگر متوسط فاصله معادن تا کارخانـه را  

کیلومتر  -میلیارد تن 15/6شود برابر  در نظر بگیریم، حجم باالیی که جا به جا می 1کیلومتر 200
در سال در سطح کشور خواهد بود، این به معنی اختصاص یافتن بخش عظیمی از توان حمل و 

 28با توجه به مقـدار تقاضـاي منـاطق    . نقل کشور براي جا به جایی سیمان و مواد اولیه آن است
بایسـت از حمـل سـیمان بـه      ور به سیمان و مقدار عرضه کارخانجات فعال موجود، مـی گانه کش

مسافتهاي دور جهت کم کردن هزینه هاي ناشی از آن جلوگیري شود، همچنین توجه به مسائل 
هاي تولید سیمان و تولید بالقوه و بالفعـل کارخانجـات    جابجایی سیمان، ظرفیت اسمی کارخانه

  . سالهاي آینده امري اجتناب ناپذیر است جهت برنامه ریزي براي
ریـال اسـت کـه بـه طـور       203کیلومتر طی شـده در سـطح کشـور     –متوسط هزینه هر تن 

ریال و در سطح بـرون اسـتانی    340متوسط هزینه هر تن کیلومتر طی شده در سطح درون استان 
کشور بـراي حمـل    کیلومتر طی شده در سطح –هزینه هر تن  2.باشد می 1383ریال در سال  192

 

  .1379متوسط مسافت طی شده هر سفر کامیون حامل سیمان در سطح کشور در سال  -1
 .1383و نقل  ماخذ سالنامه حمل -2
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کیلـومتر اسـت    454متوسط مسافت طی شده در هر سفر در سطح کشور . ریال است 284سیمان 
کیلـومتر و در سـطح بـرون     109که این متوسط براي مسـافت طـی شـده در سـطح درون اسـتان      

میلیون تن کیلومتر طـی   110618در مجموع حمل و نقل کشور از . باشد کیلومتر می 7/638استان
میلیـون تـن    102137میلیون تـن کیلـومتر آن درون اسـتانی و مـابقی      8481سطح کشور  شده در

میلیـون   9/15375توان نتیجه گرفت کـه حـدود   از این ارقام می. باشد کیلومتر آن برون استانی می
میلیارد  4366اي معادل متعلق به سیمان بوده و هزینه 1383تن حمل و نقل کاال در کشور در سال 

جـدول زیـر میـزان کـاالي حمـل شـده را در       . بوده است 1383حمل سیمان در سال  ریال هزینه
 : دهد همان سال نشان می

  1383میزان کاالي حمل شده در سطح کشور برحسب انواع کاالها در سال 
میزان کاالي حمل شده   نام کاال

  هزار تن
درصد به کل 

  کشور
  2/16  38570  انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی

  9/13  33117  ساختمانی  کاالهاي
  9/11  28245  انواع سیمان 

  6/8  25790  کاالهاي فلزي
  4/8  20399  محصوالت کشاورزي 

  3/5  19932  مواد غذایی
  3/5  12613  کاالهاي دامی 

  1/2  12492  کاالهاي معدنی 
  7/1  5107  انواع سموم و کود شیمیایی

  5/1  4126  ابزارآالت
و ماشــین انــواع قطعــات یــدکی وســیل نقلیــه 

  آالت سنگین
3676  4/1  

  3/1  3411  انواع ماشین آالت سنگین
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میزان کاالي حمل شده   نام کاال
  هزار تن

درصد به کل 
  کشور

  2/1  3015  مصنوعات سیمانی
  2/1  2963  لوازم خانگی

  2/1  2876  اي و چینی محصوالت شیشه
  1  2800  انوع چوب و لوازم چوبی

  9/0  2260  انواع رنگ و مواد پاك کننده
  9/0  2231  انواع مقوا و کاغذ

  9/0  2089  اتانواع پوشاك و منسوج
  8/0  2048  وسایل نقلیه باري و مسافري 

  3/0  1872  محصوالت پالستیکی و کائوچو
  2/0  614  لوازم بهداشتی و پزشکی 
  1/0  524  لوازم آموزشی و ورزشی

  1/0  333  انواع گونی و کیسه و چتایی 
  1/0  233  انواع فرش و گلیم و موکت 

  -  224  انواع دارو 
  -  104  آن انواع چرم و مصنوعات

  -  98  لوازم یدکی دستگاههاي سبک 
  -  92  دخانیات

  -  17  مصنوعات سفالی 
  5/2  5832  سایر
  0/100  237704  جمع
  ها و حمل و نقل کشور سازمان پایانه. ، دفتر فن آوري و اطالعات1383سالنامه حمل و نقل . هاي صادره بارنامه
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میزان کاالی حمل شده ھزار تن

انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی
کاالھای ساختمانی 

انواع سیمان 
کاالھای فلزی

محصوالت کشاورزی 
مواد غذایی

کاالھای دامی 
کاالھای معدنی 

انواع سموم و کود شیمیایی
ابزارآالت

انواع قطعات یدکی وسایل نقلیھ و ماشین آالت سنگین
انواع ماشین آالت سنگین

مصنوعات سیمانی
لوازم خانگی

محصوالت شیشھ ای و چینی
انوع چوب و لوازم چوبی

انواع رنگ و مواد پاک کننده
انواع مقوا و کاغذ

انواع پوشاک و منسوجات
وسایل نقلیھ باری و مسافری 

محصوالت پالستیکی و کائوچو
لوازم بھداشتی و پزشکی 
لوازم آموزشی و ورزشی

انواع گونی و کیسھ و چتایی 
انواع فرش و گلیم و موکت 

انواع دارو 
انواع چرم و مصنوعات آن

لوازم یدکی دستگاھھای سبک 
دخانیات

مصنوعات سفالی 
سایر
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  . است آمدههاي کاال  ان مبداء و گروهدر جدول زیر میزان کاالي حمل شده برحسب است
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حجم حمـل و نقـل بـه مـواد معـدنی و سـاختمانی       % 32شود که  از جدول فوق مالحظه می
  : میانگین کرایه بر حسب استانهاي مبداء و مقصد در جداول زیر آمده است. دراختصاص دا

  1383کیلومتر طی شده بر حسب استان مبداء در سال  –میانگین کرایه هر تن 
  سهم کرایه دریافتی استان   کیلومتر طی شده  -میانگین کرایه هر تن  استان مبداء

  1/13  226  خوزستان 
  8/12  193  هرمزگان 

  0/12  198  اصفهان 
  7/11  253  تهران 
  9/5  194  فارس

  4/5  167  خراسان رضوي
  0/4  189  کرمان 

  5/3  180  یزد 
  2/3  169  آذربایجان شرقی 

  2/3  257  مازندران
  9/2  229  گیالن

  8/2  208  مرکزي 
  0/2  151  سمنان

  6/1  180  آذربایجان غربی 
  6/1  252  بوشهر

  5/1  189  سیستان و بلوچستان 
  5/1  170  همدان

  4/1  212  کرمانشاه
  4/1  222  قزوین

  2/1  249  گلستان 
  2/1  175  قم
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  سهم کرایه دریافتی استان   کیلومتر طی شده  -میانگین کرایه هر تن  استان مبداء
  1/1  173  لرستان

  0/1  196  کردستان 
  9/0  200  زنجان

  9/0  196  خراسان شمالی
  9/0  225  اردبیل

  5/0  176  خراسان جنوبی
  3/0  256  چهارمحال و بختیاري

  3/0  219  ایالم
  1/0  295  کهکیلویه و بویر احمد

  0/100  203  در کل کشور 
  . هاي صادر شده، دفتر فن آوري اطالعات، سالنامۀ حمل و نقل بارنامه: ماخذ

  1383تان مقصد در سال میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده بر حسب اس
  سهم کرایه پرداختی   کیلومتر طی شده  -میانگین کرایه هر تن  استان مبداء

  20  216  خوزستان 
  5/8  207  هرمزگان 

  3/7  188  اصفهان 
  6/6  197  تهران 
  6/5  220  فارس

  5/4  243  خراسان رضوي
  5/4  135  کرمان 

  1/4  208  یزد 
  6/3  175  آذربایجان شرقی 

  4/3  167  مازندران
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  سهم کرایه پرداختی   کیلومتر طی شده  -میانگین کرایه هر تن  استان مبداء
  7/2  229  گیالن

  6/2  221  مرکزي 
  6/2  217  سمنان

  6/2  200  آذربایجان غربی 
  5/2  178  بوشهر

  4/2  222  سیستان و بلوچستان 
  2/2  212  همدان

  0/2  229  کرمانشاه
  5/1  224  قزوین

  5/1  220  گلستان 
  5/1  240  قم

  3/1  201  لرستان
  2/1  225  کردستان 

  2/1  194  زنجان
  1/1  236  شمالی خراسان
  8/0  181  اردبیل

  7/0  232  خراسان جنوبی
  7/0  260  چهارمحال و بختیاري

  6/0  204  ایالم
  4/0  292  کهکیلویه و بویر احمد

  0/100  203  در کل کشور 
  . هاي صادر شده، دفتر فن آوري اطالعات، سالنامۀ حمل و نقل بارنامه: ماخذ
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  1383برحسب انواع کاالها در سطح کشور در سال  میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده

  کرایه دریافتی به کل کرایه%  کیلومتر-میانگین کرایه هر تن  نام کاال 
  0/3  333  لوازم خانگی 

  4/2  310  وسایل نقلیه باري و مسافري
  2/0  302  انواع فرش و گلیم و موکت 

  0/7  284  انواع سیمان
  1/0  277  انواع چرم و منسوجات آن 

  1/0  275  وازم یدکی دستگاههاي سبک ل
  ---   274  مصنوعات سفالی

  2/2  272  انواع ماشین آالت سنگین
  5/0  271  لوازم بهداشتی و پزشکی
  5/0  270  لوازم آموزشی و ورزشی

  1/0  263  دخانیات
انواع قطعات یدکی وسایل نقلیـه  

  و ماشین آالت سنگین
241  8/2  

  5/1  240  محصوالت پالستیکی و کائوچو
  4/1  236  انواع چوب و لوازم چوبی 

  6/1  235  انواع مقوا و کاغذ
  6/1  235  انواع پوشاك و منسوجات آن 

  1/0  229  انواع دارو
  6/10  217  محصوالت کشاورزي 

  7/13  216  کاالهاي فلزي
  3/1  212  اي و چینی  محصوالت شیشه
  2/1  198  مصنوعات سیمانی
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  کرایه دریافتی به کل کرایه%  کیلومتر-میانگین کرایه هر تن  نام کاال 
  4/6  197  کاالهاي دامی

  3/0  197  ی و کیسه و چتایی انواع گون
  6/10  195  مواد غذایی

  7/2  183  انواع سموم و کود شیمیایی 
  3/1  178  انواع رنگ و مواد پاك کننده 
  8/9  165  انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی

  4/8  159  کاالهاي ساختمانی 
  4/1  158  ابزار آالت

  9/3  146  کاالهاي معدنی 
  3/3  200  سایر

  100  203  در کل کشور 
  . بارنامه هاي صادر شده، دفتر فن آوري اطالعات، سالنامۀ حمل و نقل: ماخذ

  1383شاخصهاي حمل و نقل کاال در بخشهاي درون و برون استانی در سال 
  کل کشور   برون استانی   ستانی ادرون   شرح
  100  67  33  )درصد(سهم میزان کاالي حمل شده 

  100  69  31  )درصد(سهم میزان مصرف بارنامه 
  454  605  109  )کیلومتر(متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون

  203  192  340  )ریال(کیلومتر طی شده  –هزینه هر تن 
  110618  102137  8481  کیلومتر طی شده  –میلیون تن 

  . بارنامه هاي صادر شده، دفتر فن آوري اطالعات، سالنامۀ حمل و نقل: ماخذ
  .باشد حمل سیمان باالتر از متوسط قیمت حمل سایر کاالها میشود که قیمت  مالحظه می
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  1383شاخصهاي حمل و نقل کاال در بخشهاي دولتی ، تعاونی و خصوصی در سال 

  کل  خصوصی  تعاونی  دولتی  شرح
  100  8/79  5/15  7/4  )درصد(سهم میزان کاالي حمل شده 

  100  1/84  5/12  4/3  )درصد(سهم میزان مصرف بارنامه 
  454  464  314  711  )کیلومتر(مسافت طی شده در هرسفر کامیون  متوسط

  203  205  199  191  )ریال(کیلومتر طی شده  –هزینه هر تن 
  110618  6/90556  2/11676  9/8384  کیلومتر طی شده  –میلیون تن 

  . بارنامه هاي صادر شده، دفتر فن آوري اطالعات، سالنامۀ حمل و نقل: ماخذ
  خانجات سیمان در سطح کشور از لحاظ حمل و نقلوضعیت استقرار کار

  شرکتهاي حمل سیمان  محور محل استقرار  نام شهر  استان محل استقرار
  22  مرند  –تبریز   صوفیان   آذربایجان شرقی

  آذربایجان غربی
  12  مهاباد  –ارومیه   ارومیه 
  22  سلماس  –ارومیه   )سفید(ارومیه 

   10  نمین  –اردبیل   نمین   اردبیل 

  اصفهان 
  1  حسن آباد  –اصفهان   اصفهان 
   10  دیزبچه  –مبارکه   )سپاهان( مبارکه
  2  اردکان -نائین  نائین

  9  سرابله  –ایالم   و چرداول شیروان  ایالم 
  11  کنارتخته -برازجان  برازجان  بوشهر

  تهران 
  9  رود هن  –تهران   ) شمال(رود هن 

   30  ري  –تهران   ري 
  36  آبیک  –ن تهرا  آبیک 

  خراسان 
  5  جاده اختصاصی سیمان  ) شرق(مشهد 

  5  شیروان -بجنورد  بجنورد 
  10  بیرجند –قاین   قاین 
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  شرکتهاي حمل سیمان  محور محل استقرار  نام شهر  استان محل استقرار

  خوزستان 
  2  هفتگل-مسجد سلیمان  مسجد سلیمان 

  4  ده دشت  –بهبهان   بهبهان 
   5  هفتگل  –رامهرمز   )کارون(رامهرمز 

  10  مجن  –شاهرود   شاهرود   سمنان 
  8  جاده اختصاصی سیمان   خاش  ن و بلوچستان سیستا

  فارس

  5  کازرون  –شیراز   شیراز 
  3  اقلید  –آباده   آباده 

  2  شیراز  –استهبان   استهبان 
  4  قطرویه  –نی ریز   نی ریز 
  4  فسا -داراب   داراب

  13  تکاب  –بیجار   بیجار   کردستان 
  14  باغین  –کرمان   کرمان   کرمان 

  6  همدان  –کرمانشاه   )غرب(رمانشاه ک  کرمانشاه
  8  بابا میدان -یاسوج  یاسوج  کهکیلویه و بویراحمد

  گیالن 
  14  قزوین  –لوشان   )ساز(لوشان 
  14  قزوین  –لوشان   )خزر(لوشان 

  4  االنبیا بلوارخاتم-دورود  درود   لرستان 
  7  جاده آبلو  –نکاء   نکاء   مازندران 

  3  )پرند(کریم  اطرب-ساوه  )سفید(ساوه   مرکزي 

  همدان
  2  رزن  –همدان   )اکباتان (رزن 
  12  قروه درجزین  -رزن  )هکمتان(رزن 

  5  بندر لنگه -بندر عباس  بندر خمیر   هرمزگان 
  2  مهریز -یزد  مهریز  یزد

  هاي کشور  سازمان حمل و نقل و پایانه. آوري اطالعات دفتر فن
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هـاي در دسـت اجـرا را در     موقعیت جغرافیایی کارخانجات سیمان و پروژه فوق هاي نقشه
پیداست اکثـر کارخانجـات در منـاطق     ها همانطور که از نقشه. سطح کشور مشخص کرده است

رسـد کـه ایـن مسـئله بـه دلیـل        شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی مستقر هستند به نظر می
  .باشد مناطق می میزان تقاضاي باالي سیمان در این

را و جـدول   1379جدول زیر وضعیت تولید و حمل سیمان کارخانجات کشـور در سـال   
بدسـت   1379بعدي وضعیت حمل سیمان در سطح کشور که از بارنامه هـاي صـادر شـده سـال     

بر اساس آمار حجم باالي تولیـد سـیمان مربـوط بـه کارخانـه هـاي       . دهند آمده است را نشان می
باشد و این در حالی است که حجم باالي تقاضاي سیمان مربـوط بـه    اصفهان می تهران و سپاهان

انـد   استان خوزستان بوده است، همچنین از جمله استانهایی که بیشترین تقاضاي سـیمان را داشـته  
کارخانـه   38هـم اکنـون   . توان نام بـرد  استانهاي تهران، اصفهان، فارس، مازندران و گیالن را می

استان موجود در کشور فقط چند استان فاقـد کارخانـه    28باشند که از  فعال میسیمان در کشور 
  . باشند سیمان هستند و تعدادي از استانها داراي چند کارخانه فعال می

  )تن: ارقام ( 1379وضعیت تولید و حمل سیمان کارخانجات کشور در سال 

  سهم حمل  ن حملمیزا  سهم تولید  میزان تولید  نام کارخانه  استان محل استقرار
  8/4  1146898  6/4  1098041  صوفیان   آذربایجان شرقی 

  آذربایجان غربی
  3/3  805257  3/3  777123  ارومیه 

  1/0  17489  1/0  25725  سفید ارومیه
  4/3  824997  4/3  820201  اردبیل  اردبیل 

  اصفهان 
  9/2  696114  9/2  691197  اصفهان 
  4/8  2015705  3/8  1978360  سپاهان 

  7/1  413789  7/1  410493  ایالم  یالما

  تهران 
  3/3  795908  3/3  782219  سیمان شمال
  6/10  2555095  7/10  2556827  تهران و ري 

  5/8  2056331  0/9  2156128  آبیک 
  5/3  846881  0/4  953502  مشهد   خراسان
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  سهم حمل  ن حملمیزا  سهم تولید  میزان تولید  نام کارخانه  استان محل استقرار
  7/2  654446  7/2  651092  بجنورد
  6/2  626479  6/2  624862  قاین

  خوزستان 
  6/2  627174  6/2  611905  تان خوزس

  0/3  721503  9/2  685061  بهبهان 
  0/3  730610  9/1  464644  کارون 

  8/2  668739  9/2  687040  شاهرود   سمنان 
  2/2  518947  2/2  525343  خاش   و بلوچستان  سیستان

  فارس

  4/3  822348  4/3  820244  فارس
  7/0  173054  7/0  172215  آباده 

  1/1  272726  1/1  271537  استهبان
  4/0  94107  4/0  91272  نی ریز 

  0/2  473819  0/2  467645  بیجار  کردستان 
  2/4  1020696  1/4  979892  کرمان   کرمان 

  1/2  497691  0/2  486654  سیمان غرب  کرمانشاه

  گیالن
  5/0  128561  5/0  128746  سازلوشان
  8/1  421666  9/1  450457  خزرلوشان

  1/3  748900  3/3  785063  درود   لرستان 
  6/2  626260  7/2  642630  نکاء  مازندران
  7/0  171780  5/0  127861  سفید ساوه   مرکزي

  همدان 
  9/0  205534  9/0  206877  اکباتان 

  4/2  576091  6/2  612562  هکمتان 
  7/4  1124066  7/4  1129699  بندرعباس  هرمزگان 

  100  24079661  100  23873117    کل کشور 
  هاي کشور، نقش حمل و نقل در صنعت سیمان، دفتر فن آوري اطالعات  حمل و نقل و پایانه سازمان: ماخذ
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  برحسب تن 1383میزان حمل سیمان در سطح کشور در سال 

  نام استان
میزان خارج 

  شده
%  

میزان وارد 
  شده

%  
میزان درون 
  استانی

%  

  4/6  1197595  2/3  298252  4/2  228196  آذربایجان شرقی 
  6/4  868135  9/1  177564  3/3  309303  غربی آذربایجان 

  3/2  434856  7/0  68485  6/4  438012  اردبیل
  13  2447022  4/2  231022  5/10  988663  اصفهان 

  4/1  265386  7/1  158337  0/3  281487  ایالم
  6/3  682679  4/7  703483  8/2  266950  بوشهر 
  1/12  2276364  8/5  549876  0/12  1134688  تهران 

  0  2143  9/2  272749  0  775  وبختیاري  لچهارمحا
  7/0  131579  1/0  12295  6/5  531495  خراسان جنوبی 
  8/5  1087074  2/5  494334  6/1  146851 خراسان رضوي 
  1  182693  2/0  15941  1/6  580318 خراسان شمالی 

  7/11  2201358  4/4  419394  1/5  482269  خوزستان 
  0  6559  7/3  351563  0  873 زنجان 

  8/1  341643  4/0  36390  0/5  472332  نان سم
  3/3  618202  8/0  72033  8/0  75284  سیستان و بلوچستان 

  9/7  1484855  0/4  373934  0/6  562941  فارس
  0  294  3/6  590420  1/0  5260 قزوین

  0  79  0/3  280000  0  504 قم
  7/2  504347  6/2  246887  6/3  343684  کردستان

  1/4  765059  8/2  259883  7/1  160126  کرمان 
  5/2  463298  4/3  323219  1/1  105441  کرمانشاه
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  نام استان
میزان خارج 

  شده
%  

میزان وارد 
  شده

%  
میزان درون 
  استانی

%  

  4/0  67883  4/1  136020  2/0  21119  و بویراحمد کهکیلویه
  0  231  0/6  564666  1/0  8387  گلستان 
  6/3  676545  8/3  362007  1/0  9786  گیالن
  7/1  322156  7/0  64095  6/6  619263  لرستان

  9/2  536424  9/10  1028434  6/0  58511  مازندران
  0  2951  9/5  556364  1/3  291972  مرکزي 

  1/4  771136  5/0  51932  1/8  765721  هرمزگان 
  5/2 462549 6/0  55822 9/5  552749  همدان
  0 321 3/7  688631 0  1071 یزد

  100 18801416 100 9444032 100 9444031  کل کشور 
  هاي کشور  ت، سازمان حمل و نقل و پایانهآوري اطالعا دفتر فن. هاي صادر شده بارنامه: ماخذ

تـوان بـه    مـی ) بـا مسـافت بـاال   (به عنوان یکی از راهکارهاي کاهش سفرهاي حمل سیمان 
افزایش توان تولید مناطقی که داراي تقاضـاي بـاالي سـیمان هسـتند و احـداث کارخانجـات در       

کند و  فعلی را تامین نمی مناطقی که فاقد کارخانه هستند و یا توان کارخانجات موجود، تقاضاي
در منـاطقی کـه اسـتان خـود     ) بـا مسـافتهاي بـاال   (همچنین حذف سفرهاي بـرون اسـتانی سـیمان    

بطـور  . باشد، اشـاره نمـود   متقاضی سیمان بوده و آمار سفرهاي وارد شده به آن قابل مالحظه می
میلیـون تـن بـوده     76/1، 1379مثال میزان تولید کارخانجات سیمان در استان خوزستان در سـال  

، این در حالی است که مقدار تقاضـاي اسـتان در سـال مـذکور     )درصد از کل کشور 4/7(است 
و یا در استان فارس با وجود چهارکارخانـه  . باشد می) درصد از کل کشور 15(میلیون تن   05/3

ر ، در سـال مـذکو  )درصـد از کـل کشـور    6/5(میلیـون تـن    4/1سیمان و تولید ساالنه نزدیک به 
 400را داشته است بـه همـین دلیـل نزدیـک بـه      ) درصد از کل کشور 8(میلیون تن  6/1تقاضاي 

کیلـومتر در هـر سـفر     538هزار تن سیمان به استان وارد نموده که با متوسط مسـافت طـی شـده    
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هـاي اضـافی در سـطح منطقـه      نشانگر عدم برنامه ریزي در حمل و نقل این کاال و صـرف هزینـه  
   1.باشد می

هاي کشور به  واردات سیمان را در بین استان اساس جدول فوق استان مازندران بیشترینبر
توان براي اسـتانهاي دیگرجهـت تعیـین منـاطقی کـه       این مسئله را می . خود اختصاص داده است

میزان تولید و مصرف آنها تفاوت زیادي دارد و مناطقی که داراي تقاضاي قابل مالحظه هسـتند  
هاي فعال سیمان در سطح کشور فاصله زیادي دارند جهـت برنامـه ریزیهـاي آتـی،      و با کارخانه
با توجه بررسیهاي انجام شده استانهایی که فاقد کارخانه سـیمان بـوده ولـی داراي    . بررسی نمود

ماننـد چهارمحـال و   ( سیمان صـادر شـده از اسـتان هسـتند، آن هـم بـا تنـاژ و یـا مسـافتهاي بـاال           
و همچنین مناطقی که متوسط مسافت طـی شـده سـیمان بـه آن منـاطق      ...) د بختیاري، بوشهر، یز

، )کیلـومتر  776(، یـزد  )کیلـومتر  906(مانند استانهاي سیستان و بلوچستان ( بسیار چشمگیر است 
  . جاي بررسی و توجه بیشتري دارد)...) کیلومتر 586(و خراسان ) کیلومتر 693(مرکزي 

دریافت که وضـعیت حمـل سـیمان از نظـر بعـد مسـافت در        توان ها می از اطالعات بارنامه
سطح کشور بدون در نظر گرفتن مبادي، در وضعیت نسبتاً مناسبی است بطوریکه هر چقدر طول 

درصـد حمـل    90حـدود  . یابد، میزان حمل آن کاهش یافته است مسافت سفر سیمان افزایش می
اید به این مسئله زیاد خوش بـین بـود چـرا    کیلومتر انجام شده است که البته نب 500سیمان در زیر 

را تا حد امکان کاهش داد و بـا بررسـیهاي دقیقتـر بـر روي     ) بعد مسافت(بایست این رقم  که می
گزارشـات  . مبادي، مناطقی را که داراي وضعیت مناسـب حمـل سـیمان نیسـتند، مشـخص نمـود      

کـه تعـدادي از اسـتانها     دهند حمل سیمان به تفکیک مبادي بر حسب کیلومتر طی شده نشان می
اگـر بـا   . باشـند  کیلومتر داراي حمل سیمان با تنـاژ بـاال مـی    1000هاي باال حتی باالي  در مسافت

 35کیلـومتر کـاهش داد،    200هاي الزم بتوان شـعاع مسـافت سـفرهاي سـیمان را تـا       ریزي برنامه
اهش حجـم  شود که آن نیز موجب ک درصد از حمل مضاعف سیمان در سطح کشور کاسته می

  . 2هاي ناشی از حمل و نقل سیمان در مسافتهاي باال خواهد بود باالیی از هزینه
 

هـاي کشـور، دفتـر فـن آوري      نقش سیمان در حمل و نقل کشور، سازمان حمـل و نقـل و پایانـه   : نگاه کنید به -1
  .1381اطالعات بهار 

  http://www.tto-ir.org/E-Archive/E-ArchiveF/itemshow.asp?ParentID=890&ItemID=133 
  .1381فنآوري اطالعات بهار  هاي کشور، دفتر نقش سیمان در حمل و نقل کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه -2

http://www.tto-ir.org/E-Archive/E-ArchiveF/itemshow.asp?ParentID=890&ItemID=133
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هـاي   اکثر کارخانـه . با توجه به نمودار زیر، کشور را به چهار منطقه کلی تقسیم شده است

اند و تعـداد معـدودي در منطقـه جنـوب شـرقی و شـمال        سیمان در منطقه شمال غربی واقع شده
لـذا  . گردد همین امر باعث سفرهاي سیمان در مسافتهاي باال در این مناطق می. دشرقی واقع هستن

میزان تقاضاي سیمان در مناطق در اتخاذ تصمیم براي احداث کارخانه سیمان در منطقه بسـیار بـا   
  .باشد اهمیت می

  شمال غربی  شمال شرقی
    N=  16بایجان شرقی       لرستان             آذر   N = 5خراسان                                             

 A=  11893آذربایجان غربی       کردستان     A=  3 559مازندران                                     

  B=  2717اردبیل                      مرکزي            B=  1133گلستان                                        
  C=   5382ایالم                       همدان           C=  1667ان                                         سمن

                                                   2800  =D         8099تهران                       کرمانشاه  =D 

  زنجان                        گیالن   
  زوین                         قم ق

 N=  10خوزستان                                             N=  5کرمان                                               
 A=  5786اصفهان                                          A= 2635سیستان و بلوچستان                        

 B=  2833فارس                                            B=  721هرمزگان                                        

 C=  4293چهارمحال بختیاري                        C=  1591یزد                                              

                                                   2313  =D                   7126کهکیلویه و بویر احمد  =D 

  بوشهر   
 جنوب غربی  جنوب شرقی

  . تفکیک چهارگانه فوق تقریبی است
N  = تعداد کارخانه سیمان موجود  
A  = وزارت صنایع  –) هزار تن( 1379میزان تولید سیمان کارخانجات در سال  
B  =بارنامه هاي مصرف شده  –) هزار تن( 1379ه به استانها در سال میزان سیمان وارد شد  

                                                                                                                                         
  http://www.tto-ir.org/E-Archive/E-ArchiveF/itemshow.asp?ParentID=890&ItemID=133 

http://www.tto-ir.org/E-Archive/E-ArchiveF/itemshow.asp?ParentID=890&ItemID=133
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C  = بارنامه هاي مصرف شده  –) هزار تن( 1379میزان حمل درون استانی سیمان در سال  
D  = هزارتن( 1379میزان تقاضاي سیمان در منطقه براي سال (– )B+C( 

  ت، سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور نقش سیمان در حمل و نقل کشور، دفتر فن آوري و اطالعا: ماخذ
در منطقه جنوب غربی تولید سیمان به میزان تقاضاي آن نیست و در منطقه شمال غربی بـا  

این امر باعث سفرهاي حمل و نقـل  . مازاد تولید سیمان نسبت به مقدار تقاضاي آن مواجه هستیم
. شـود  کـه تقاضـاي بیشـتري دارنـد مـی     سیمان از مناطقی که داراي مازاد تولید هستند به مناطقی 

جدول زیر متوسط وزن و مسافت طی شده در هر سـفر سـیمان را در سـطح کشـور بـه تفکیـک       
متوسط کیلومتر طی شـده سـیمان بـه مقصـد     . دهد استانها و براساس مبدأ و مقصد استان نشان می

  .استانهاي سیستان و بلوچستان و یزد و سپس مرکزي بیش از سایر استانها است
  1379متوسط وزن و مسافت طی شده در هر سفر سیمان در سطح کشور در سال 

  نام استان
تعداد 

کارخانه 
  موجود فعال

متوسط تناژ 
محموله در هر 
  سفر از استان

متوسط کیلومتر 
طی شده از مبدا 

  استان

متوسط کیلومتر 
طی به مقصد 

  استان
  377  121  16  1  آذربایجان شرقی 
  465  202  5/14  2  آذربایجان غربی 

  113  102  18  1  اردبیل
  465  158  19  2  اصفهان 

  474  363  17  1  ایالم
  345  135  10  0  بوشهر 
  329  130  16  3  تهران 

  158  157  15  0  وبختیاري  چهارمحال
  586  356  15  3  خراسان 

  266  157  21  3  خوزستان 
  207  118  5/7  0  زنجان 
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  نام استان
تعداد 

کارخانه 
  موجود فعال

متوسط تناژ 
محموله در هر 
  سفر از استان

متوسط کیلومتر 
طی شده از مبدا 

  استان

متوسط کیلومتر 
طی به مقصد 

  استان
  368  323  16  1  سمنان 

  906  327  15  1  سیستان و بلوچستان 
  538  166  17  4  فارس
  152  303  5/11  0 قزوین

  321  98  7  0  قم
  584  480  19  1  کردستان

  436  190  18  1  کرمان 
  516  223  14  1  کرمانشاه
  172  106  8  0  وبویراحمد کهکیلویه
  315  141  8  0  گلستان
  227  129  5/16  2  گیالن
  355  263  20  1  لرستان

  142  84  16  1  مازندران
  694  687  19  1  کزي مر

  503  310  17  1  هرمزگان 
  372  291  19  2  همدان
  776  462  10  0  یزد

  412  212  17  33  کل کشور 
  . آوري اطالعات، نقش سیمان در حمل و نقل کشور دفتر فن. هاي صادر شده بارنامه: ماخذ

و به مقصد صـرفاً وارد شـده بـه     در محاسبات از مبداء استان، خارج شده از استان به اضافه درون استانی: توضیح
  . استان در نظرگرفته شده است

در جدول بعدي توزیع میزان حمل سیمان بر حسـب کیلـومتر طـی شـده در سـطح کشـور       



 141    اقتصاد سیمان ایران و جهان

هـاي   دهد که بیش از سه چهارم سـیمان کشـور در فاصـله    این جدول نشان می. آورده شده است
  .شود کیلومتر حمل می 200کمتر از 

  1379سب کیلومتر طی شده در سطح کشور در سال میزان حمل سیمان برح
  درصد تجمعی  درصد  )هزار تن(میزان حمل سیمان   کیلومتر طی شده

  3/42  3/42  8612  100کمتر از 
200-101  4615  6/22  9/64  
300-201  2359  8/11  7/76  
400-301  1346  6/6  3/83  
500-401  1015  0/5  2/88  
600-501  528  6/2  8/90  
700-601  547  7/2  5/93  
800-701  297  5/1  0/95  
900-801  239  2/1  1/96  

1000-901  474  3/2  5/98  
  0/100  5/1  311  به باال  1000
   100  20378  کل 

  همان. هاي صادر شده بارنامه: مأخذ
  1379میزان تناژ حمل سیمان به تفکیک کیلومتر طی شده از مبادي در سال 

 501-600 401-500 301-400 201-300 101-200 1-100 ااستان مبداء

 29949 44850 30355 79716 240163 639784 آذربایجان شرقی 

 17319 17323 59607 97275 283813 226812 آذربایجان غربی 

 1577 3349 34213 37288 104542 628691 اردبیل

 60217 106832 163399 84669 122194 1494579 اصفهان 

 84749 13823 48862 68982 87309 38973 ایالم
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 501-600 401-500 301-400 201-300 101-200 1-100 ااستان مبداء

 294 45 47 1159 2709 1713 بوشهر 

 20077 42897 70573 189003 232196 2405912 تهران 

 1875 1060 300 3864 52140 76519 وبختیاري  چهارمحال

 124638 275412 104886 257860 314886 231895 خراسان 

 11526 13558 57622 313929 1115692 300807 خوزستان 

 0 0 15 0 121 67 زنجان 

 3578 32609 200887 107937 250258 52250 سمنان 

 19688 143966 48379 28966 215492 8279 سیستان و بلوچستان 

 15956 59371 39281 103217 295653 750360 فارس

 0 18 5 74 52 183 قزوین

 0 0 0 0 10 4 قم

 7303 16502 14984 176692 195069 27251 کردستان

 12547 63916 162830 135675 205435 296462 ن کرما

 6163 1385 55056 9505 73006 247122 کرمانشاه

 0 52 0 70 379 371 کهکیلویه و بویر احمد

 0 0 5 15 0 27 گلستان

 539 239 1508 68898 247218 240939 گیالن

 33578 134848 46036 113082 153586 174524 لرستان

 15 15 1122 41424 138669 438236 مازندران

 13528 11774 14517 2395 21195 1043 مرکزي 

 57756 29231 84682 215923 139269 122706 هرمزگان 

 5008 1746 106967 256859 123761 205964 همدان

 10 0 18 32 95 124 یزد

 527890 1014822 1346155 2394505 4614913 8611596 جمع 
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  )دنباله( 1379به تفکیک کیلومتر طی شده از مبادي در سال میزان تناژ حمل سیمان 
 جمع به باال 1000 901- 1000 801-900 701-800 601-700 استان مبداء

 1077232 5729 236 157 184 6108 آذربایجان شرقی 

 776491 20166 3132 16590 3686 30770 آذربایجان غربی 

 811884 2160 48 0 0 16 اردبیل

 2215993 1886 2429 24286 59426 96076 اصفهان 

 440292 4180 15458 1279 52087 24591 ایالم

 6017 0 6 20 0 24 بوشهر 

 3184365 96555 26527 79408 12322 8895 تهران 

 142920 80 745 71 1407 4860 وبختیاري  چهارمحال

 1600018 42168 3811 8572 28600 207290 خراسان 

 1821213 1401 222 230 184 6043 خوزستان 

 203 0 0 0 0 0 زنجان 

 700074 38492 743 79 3592 9648 سمنان 

 500363 611 25738 426 1853 6962 سیستان و بلوچستان 

 1351020 14521 2663 6734 58668 4596 فارس

 516 184 0 0 0 0 قزوین

 14 0 0 0 0 0 قم

 712664 22765 208783 23102 10520 9693 کردستان

 891269 919 7732 3318 1699 734 کرمان 

 510068 520 30344 1458 559 84952 کرمانشاه

 872 0 0 0 0 0 کهکیلویه و بویر احمد

 47 0 0 0 0 0 گلستان

 559804 255 32 0 82 94 گیالن

 696822 1299 1734 1105 5957 31072 لرستان
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 جمع به باال 1000 901- 1000 801-900 701-800 601-700 استان مبداء

 619842 199 15 100 15 31 مازندران

 193298 15847 102866 5562 2461 2111 مرکزي 

 711181 30794 1727 17955 1128 10010 هرمزگان 

 853243 10333 39066 48460 52672 2406 همدان

 519 145 10 5 0 80 یزد

 20378244 311210 474068 238919 297102 547064 جمع 

  همان: مأخذ
  1379ادي در سال درصد میزان حمل سیمان به تفکیک کیلومتر طی شده از مب

 استان مبداء

100
-1

 

200
-

101
 

300
-

201
 

400
-

301
 

500
-

401
 

600
-

501
 

700
-

601
 

800
-

701
 

900
-

801
 

1000
-

901
 

1000
 

به باال
 

جمع 
)

درصد
 ( 

 3/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 1/0 4/0 2/1 1/3 آذربایجان شرقی 

 8/3 1/0 0/0 1/0 0/0 2/0 1/0 1/0 3/0 5/0 4/1 1/1 آذربایجان غربی 

 0/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 5/0 1/3 اردبیل

 9/10 0/0 0/0 1/0 3/0 5/0 3/0 5/0 8/0 4/0 6/0 3/7 اصفهان 

 2/2 0/0 1/0 0/0 3/0 1/0 4/0 1/0 2/0 3/0 4/0 2/0 ایالم

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 بوشهر 

 6/15 5/0 1/0 4/0 1/0 0/0 1/0 2/0 3/0 9/0 1/1 8/11 تهران 

 7/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 4/0 وبختیاري  چهارمحال

 9/7 2/0 0/0 0/0 1/0 0/1 6/0 4/1 5/0 3/1 5/1 1/1 خراسان 

 9/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 3/0 5/1 5/5 5/1 خوزستان 

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 زنجان 

 4/3 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/1 5/0 2/1 3/0 سمنان 

 5/2 0/0 %0.1 0/0 0/0 0/0 1/0 7/0 2/0 1/0 1/1 0/0 سیستان و بلوچستان 

 6/6 1/0 0/0 0/0 3/0 0/0 1/0 3/0 2/0 5/0 5/1 7/3 فارس
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 استان مبداء

100
-1

 

200
-

101
 

300
-

201
 

400
-

301
 

500
-

401
 

600
-

501
 

700
-

601
 

800
-

701
 

900
-

801
 

1000
-

901
 

1000
 

به باال
 

جمع 
)

درصد
 ( 

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 قزوین

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 قم

 5/3 1/0 0/1 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 9/0 0/1 1/0 کردستان

 4/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 3/0 8/0 7/0 0/1 5/1 کرمان 

 5/2 0/0 1/0 0/0 0/0 4/0 0/0 0/0 3/0 0/0 4/0 2/1 کرمانشاه

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 وبویراحمد کهکیلویه

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 گلستان

 7/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 2/1 2/1 گیالن

 4/3 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 7/0 2/0 6/0 8/0 9/0 لرستان

 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 7/0 2/2 مازندران

 9/0 1/0 5/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 0/0 رکزي م

 5/3 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 3/0 1/0 4/0 1/1 7/0 6/0 هرمزگان 

 2/4 1/0 2/0 2/0 3/0 0/0 0/0 0/0 5/0 3/1 6/0 0/1 همدان

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 یزد

 100 5/1 3/2 2/1 5/1 7/2 6/2 0/5 6/6 8/11 6/22 3/42 )درصد(جمع 

  .محاسبه از جدول فوق: مأخذ
. دهد ارقام جدول فوق را به میزان درصدي از کل میزان حمل سیمان ارائه می فوقجدول 

از سـیمان  % 8/11نمـائیم کـه    است و فقط به استان تهران اشاره می حشرح و توضیح جدول واض
  .تر در استان تهران اتفاق افتاده استکیلوم 100حمل شده در ایران در فاصلۀ کمتر از 

  :ارائه شده است 1383ماتریس حمل و نقل سیمان در جداول زیر براي سال 
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  1383ماتریس حمل و نقل سیمان در سال 

  مقصد
 ایالم اصفهان اردبیل مبدا

آذربایجان 
 شرقی

آذربایجان 
 بوشهر غربی

  2035 114726   434856 اردبیل
 11450 40041 24 3573 2447022  اصفهان

    265386 12324  ایالم
  84606 1197595  4 53366 آذربایجان شرقی
  868135 138287 506 945 3699 آذربایجان غربی

 682679 22 22 1883 1747  بوشهر

 96023 12493 29032 5861 11412 11067 تهران

 24    276  چهارمحال و بختیاري

 46    442 66 خراسان جنوبی

 38   190   خراسان رضوي

  2993 324 1915   خراسان شمالی
 96179 11  125015 32832  خوزستان

  63 60    زنجان
 15 20 655 2766 418  سمنان

 22 17   408  سیستان وبلوچستان

 29614 7354  3128 39599 12 فارس

  28   22  قزوین
     5  قم

  26588 3330 871 264 29 کردستان
 4119 37  609 1209 43 رمانک

   22 1447 30  کرمانشاه
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  مقصد
 ایالم اصفهان اردبیل مبدا

آذربایجان 
 شرقی

آذربایجان 
 بوشهر غربی

 20   242 5513  کهگیلویه و بویراحمد

       گلستان
     10  گیالن
  617 120 5088 88898  لرستان

   65    مازندران
 453 617 11476 5202 18321 183 مرکزي

 465433  36 42 14147  هرمزگان

 23 23 23  2110 20 همدان

 23  50  87  دیز

 1386162 1045700 1495846 423723 2678045 503341 جمع
   

  مقصد                       
 تهران مبدا

چهارمحا
ل و 
 بختیاري

خراسان 
 جنوبی

خراسان 
 رضوي

خراسان 
 خوزستان شمالی

  40 61    اردبیل
 9962 493 4664 910 250779 151790 اصفهان

 27807     1596 ایالم

   54   10319 بایجان شرقیآذر
 12305 121 1445 15  18018 آذربایجان غربی

 78890 130 22  25 33837 بوشهر

 تهران

227636
4 645  6205 78 29560 
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  مقصد                       
 تهران مبدا

چهارمحا
ل و 
 بختیاري

خراسان 
 جنوبی

خراسان 
 رضوي

خراسان 
 خوزستان شمالی

چهارمحال و 
 29    2143 53 بختیاري

  134 خراسان جنوبی

13157
9 403382 99  

 511  1531 خراسان رضوي

108707
4 13538 2641 

 34069   9 خراسان شمالی

18269
3  

 24 24  9704 112 خوزستان

220135
8 

      106 زنجان
 382 317 1456   25612 سمنان

 176  4733 10321 20 22 سیستان وبلوچستان

 54658 504 9300 306 5177 2929 فارس

 14     3277 قزوین

      350 قم
 28  12   2522 کردستان

 4819  129  55 17 کرمان

 1958    24 16064 شاهکرمان

کهگیلویه و 
 228    3304 219 بویراحمد
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  مقصد                       
 تهران مبدا

چهارمحا
ل و 
 بختیاري

خراسان 
 جنوبی

خراسان 
 رضوي

خراسان 
 خوزستان شمالی

  22    40 گلستان
   32   32 گیالن
 65295  22013  1276 37827 لرستان

      615 مازندران
 127668 553 6257 211 1443 51425 مرکزي

 290  410 21 297 2795 هرمزگان

 2684 24 23   188604 همدان

   42   22 یزد

 جمع

282624
0 274892 

14387
4 

158140
8 

19863
4 

262075
2 

  )دنباله( 1383ماتریس حمل و نقل سیمان در سال 

  مقصد                       
 سمنان زنجان مبدا

سیستان و 
 قم قزوین فارس بلوچستان

       اردبیل
 135995 329 1955 509 1555 21 اصفهان

  81    89 ایالم
 917 256 9762  808 40541 آذربایجان شرقی

 2622 1912  43 917 2342 آذربایجان غربی

 90  130032  476 11700 بوشهر

 6335 494571 13591 279 28910 8723 تهران
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  مقصد                       
 سمنان زنجان مبدا

سیستان و 
 قم قزوین فارس بلوچستان

   85    چهارمحال و بختیاري
   30 62267 314  خراسان جنوبی
  60 314 123 1932  خراسان رضوي
      16 خراسان شمالی

 20  72652    خوزستان

  392   3 6559 زنجان
     341643  سمنان

 10  88 618202   سیستان وبلوچستان

 766 98 1484855 6942 138 16 فارس

  294    250 قزوین
 79  20 3   قم

 162 24004 25   278651 کردستان

 134  10690 1702   کرمان

 682 520     کرمانشاه

 22  11065    کهگیلویه و بویراحمد

   79    گلستان
  144 24  127 8855 گیالن
 50763 122    33 لرستان

       مازندران
 5131 2230 65 39 1154 187 مرکزي

 8638 120 123377 60  22 هرمزگان

 67656 65581 23 23 57 117 همدان
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  مقصد                       
 سمنان زنجان مبدا

سیستان و 
 قم قزوین فارس بلوچستان

 59  58 44   یزد

 280080 590713 1858789 690235 378034 358121 جمع
   

  مقصد                       
 کرمانشاه کرمان کردستان مبدا

کهگیلویه  
 گیالن گلستان بویراحمدو

 224991     7429 اردبیل

 622 37 1194 21412 3587 28113 اصفهان

    141615  21018 ایالم
 9146 142  902 50 6474 آذربایجان شرقی

 36596 270 10 13106  51067 آذربایجان غربی

   6114 46 179  بوشهر
 56498 1135 81 6845 7769 8854 تهران

 22  19  22  چهارمحال و بختیاري

  1593   28  خراسان جنوبی
 24 17917  1851 323  خراسان رضوي

  247556  26159   خراسان شمالی
 20134  88043 24721   خوزستان

 48     202 زنجان

  231594  11018   سمنان
  144 22 160 49272  ستانسیستان وبلوچ

 195 3648 40528 6945 44438 1289 فارس

 389   79  15 قزوین
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  مقصد                       
 کرمانشاه کرمان کردستان مبدا

کهگیلویه  
 گیالن گلستان بویراحمدو

      10 قم
 136   4783 20 504347 کردستان

 25 22  211 765059 504 کرمان

 117   463298  78905 کرمانشاه

   67883 22   کهگیلویه و بویراحمد
  231     گلستان
 676545      گیالن

 125   32146 2148 966 تانلرس

 191 56501  618 15  مازندران

 12646 4108 10 3497 73 664 مرکزي

     137459 647 هرمزگان
 103   27067 14426 40731 همدان

    15 74  یزد

 1038552 564897 203903 786517 1024942 751234 جمع

  )دنباله( 1383ماتریس حمل و نقل سیمان در سال 

  مقصد                    
 جمع  یزد همدان هرمزگان مرکزي مازندران لرستان مبدا

 872868     88731  اردبیل
 3435685 215007 306 861 80235 22916 324 اصفهان
 546873  20005   115 56836 ایالم

 1425791 761 391  72 9511 116 آذربایجان شرقی

 1177439  6016  779 17076 1208 آذربایجان غربی
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  مقصد                    
 جمع  یزد همدان هرمزگان مرکزي مازندران لرستان مبدا

 949630   111 68 1347 207 بوشهر
 3411052 3279 5229 89 30241 257100 2783 تهران

 2918 10    235  چهارمحال و بختیاري

 663074 62523    573  خراسان جنوبی
 1233926 1712  35  104102 8 خراسان رضوي
 763011   5  267271  خراسان شمالی

 2683627  10081 129 1983 45 560 خوزستان

 7432       زنجان
 813975     198079  سمنان

 693487 601  7473 20 1778  سیستان وبلوچستان

 2047796 273306 336 22832 76 8436 372 فارس
 5554  31  14 1141  قزوین

 583    34 72 10 قم
 848031  1820  363 53 24 کردستان

 925186 128626 7 7012 112 17 26 کرمان
 568739  266  612 4624 170 کرمانشاه

 89002 484      کهگیلویه و بویراحمد

 8618     8245  گلستان
 686331    16 546  گیالن
 941419 180 9902 37 296843 4865 322156 لرستان

 594936    505 536424  مازندران

 294924 1270 1432 13255 2951 20998 1407 مرکزي
 1536857 851  771136 1209 9865  رمزگانه

 1015298 22 462549  143180 198 32 همدان
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  مقصد                    
 جمع  یزد همدان هرمزگان مرکزي مازندران لرستان مبدا

 1392 321  93  494 11 یزد

 28245452 688952 518371 823068 559315 1564859 386250 جمع

  .آوري اطالعات، نقش سیمان در حمل و نقل کشور دفتر فن. هاي صادر شده بارنامه: ماخذ
 

هـاي توزیـع سـیمان بـراي کارخانجـات سـیمان تهیـه         یرغم اینکـه برنامـه  در حال حاضر عل
تـوان کوتـاه    ریـزي بیشـتر مـی    شود ولی همچنان طوالنی بودن سفرهاي سیمان را باز با برنامـه  می
ایـن جـدول   . نمایـد  جدول زیر برنامۀ توزیع ماهیانۀ سیمان را در سطح کشور مشـخص مـی  . نمود

پـوزوالن و تیـپ    -و پرتلنـد   1-325حویل سیمان خاکستري نـوع  تتولید و  حداقل برنامه ماهیانه
  :دهد نشان می 1381سال  را در دو کارخانجات سیمان کشور

 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 سیمان آباده
 10000 فارس

15000 
 5000 یزد

 سیمان آبیک
 160000 تهران

190000 
 30000 قزوین

 سیمان اردبیل

 30000 اردبیل

 10000 گیالن 44000

 4000 مازندران

 سیمان ارومیه

 10000 آذربایجان شرقی

 45000 آذربایجان غربی 58000

 3000 کردستان

 24000 24000 فارس سیمان استهبان

 88000 50000 اصفهان سیمان اصفهان
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 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 20000 تهران

 12000 چهارمحال

 2000 قم

 4000 یزد

 15000 15000 همدان سیمان اکباتان

 سیمان ایالم

 15000 ایالم

45000 
 15000 خوزستان

 10000 کرمانشاه

 5000 لرستان

 سیمان بجنورد

 27000 خراسان

 13000 گلستان 65000

 25000 مازندران

 سیمان بهبهان

 8000 بوشهر

 40000 خوزستان 54000

 6000 کهکیلویه

 190000 190000 تهران سیمان تهران

 50000 50000 سیستان سیمان خاش

 45000 45000 گیالن سیمان خزر

 سیمان خوزستان
 19000 بوشهر

59000 
 40000 خوزستان

 سیمان دورود
 3000 اصفهان

66000 
 15000 خوزستان
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 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 2000 قم

 30000 لرستان

 12000 مرکزي

 4000 همدان

 سیمان سپاهان

 145000 اصفهان

180000 

 10000 انتهر

 5000 چهارمحال

 5000 مرکزي

 15000 یزد

 سیمان شاهرود

 15000 تهران

56000 
 20000 سمنان

 15000 گلستان

 6000 مازندران

 98000 98000 خراسان سیمان شرق

 سیمان شمال
 50000 تهران

57000 
 7000 مازندران

 سیمان صوفیان

 90000 آذربایجان شرقی

117000 
 15000 ذربایجان غربیآ

 10000 اردبیل

 2000 زنجان

 سیمان غرب
 2000 کردستان

37000 
 35000 کرمانشاه
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 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 سیمان فارس
 64000 فارس

66000 
 2000 کهکیلویه

 سیمان قائن
 45000 خراسان

55000 
 10000 سیستان

 سیمان کردستان

 18000 زنجان

 5000 قزوین 46000

 23000 کردستان

 سیمان کرمان
 5000 فارس

95000 
 65000 کرمان

 15000 15000 گیالن لوشان سیمان

 50000 50000 مازندران سیمان نکاء

 سیمان هرمزگان

 10000 بوشهر

102000 
 10000 فارس

 2000 کرمان

 80000 هرمزگان

 سیمان هگمتان

 20000 تهران

57000 

 5000 قزوین

 2000 قم

 5000 مرکزي

 25000 همدان

 سیمان کارون
 2000 بوشهر

67000 
 65000  خوزستان
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  http://www.irancement.com.  و معادندفتر صنایع معدنی وزارت صنایع : ماخذ 

  
مـام  با توجه به اهمیت حمل و نقل سیمان به عنوان بـاالترین میـزان حمـل و نقـل در بـین ت     

کاالها در سطح کشور، بدست آوردن راهکارهاي درست و مناسب با بررسی هاي دقیق تـر بـر   
روي وضعیت حمل سیمان در سالهاي گوناگون در جهت سامان بخشیدن به جابجائی سـیمان و  

  .باشد کاهش هزینه هاي ناشی از آن اجتناب ناپذیر می

http://www.irancement.com
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  سیمان در صنعتانرژي 
این بخش . باشد صنایع بزرگ، متوسط و کوچک میبخش صنعت شامل طیف وسیعی از 

درصد از  25میلیون بشکه نفت خام، حدود  9/167با دارا بودن مصرفی معادل  1379در سال 
اي از کشورها صنعت کشاورزي نیز  در پاره. کل مصرف نهائی انرژي را به خود اختصاص داد

صد از کل مصرف انرژي به در 28در این صورت مجموعاً . شود بهمراه بخش صنعت دیده می
این دو بخش اختصاص داده شده است که بعد از بخش خانگی و تجاري، رتبه دوم را از نظر 

  .باشند میمصرف انرژي دارا 
نفر کارکن و بیشتر در سال  50بر اساس نتایج حاصل از آمارگیري از کارگاههاي صنعتی 

انرژي را در کل بخش صنعت  د از مصرفصدر 72کارگاه صنعتی حدود  2524، تعداد 1377
درصد از  56درصد از کل تعداد کارگاههاي صنعتی، مجموعاً  24. اند به خود اختصاص داده

  .1باشد مصرف انرژي بخش صنعت و معدن را دارا می
شود در صنایع کانی غیرفلزي از جمله سیمان، گچ، آجر و غیره  از جدول فوق دیده می

م پائین بودن غلذا علیر .باشد دارا می بسیاري از صنایعبه انرژي سهم باالئی را نسبت  مصرف
هاي صنعتی انگیزه خوبی جهت انجام اقدامات  قیمت انرژي در ایران، در این نوع از زیر بخش

از لحاظ . باشد مدیریت مصرف انرژي وجود دارد که نمونه بارز این صنایع، صنعت سیمان می
  .ران در اولویت هستندهتمصرف انرژي استانهاي اصفهان، خوزستان، 

 مصرفهاي عمده صنعتی با  هاي بهبود کارائی انرژي در زیربخش ، پروژه1377از سال 
آوري اطالعات و آمار مصرف انرژي  جوئی، جمع انرژي باال، با هدف تعیین پتانسیل قابل صرفه

نیوم و هاي سیمان، نساجی، آلومی سازي مصرف انرژي در زیر بخش و ارائه راهکارهاي بهینه
اخیر ها در صنایع سیمان و نساجی در سالهاي  گري انجام شد که نتایج کامل این پروژه ریخته

روند شاخص شدت انرژي که از نسبت مصرف انرژي به ارزش افزوده بدست . منتشر شده است
دهد و حاکی  را نشان می یبه بعد روند مثبت 1374آمده است در بخش صنعت بخصوص از سال 

  .2استدرصد بهبود کارائی انرژي بعمل آمده در بخش صنعت  8از حدود 
 

  سازي مصرف سوخت کشور، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت صنعت سازمان بهینه 1-
 http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm  

  .سازي مصرف سوخت کشور، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت صنعت سازمان بهینه 2

http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm
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  اطالعات از زیر بخشهاي صنایع بزرگ با شدت انرژي باال

کد 
 صنعت

 نام زیر بخش

مصرف 
انرژي 

 )پتازول(

تعداد 
 هکارخان

سهم 
مصرف 
انرژي 
 % الکتریکی

سهم 
مصرف 
انرژي 
 %فسیلی 

2710  
2694  
2320  
2413  

   
1542  
2412  
1711  
2697  
2698  

   
1514  
2101 

  وفوالد آهن اولیه تولیدمحصوالت
  تولید سیمان و آهک و گچ

  هاي نفتی تصفیه شده تولید فرآورده
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و 

  ستیکال
  تولید قند و شکر
  وترکیبات ازت تولیدکودشیمیائی

  سازي و ریسندگی الیاف آماده
  تولید آجر 

سرامیکی  و گلی تولیدسایرمحصوالت
  )وسرامیک کاشی(نسوزساختمانی غیر

  تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی
 تولید خمیر کاغذ و کاغذ مقوا

8/172  
9/88  

61/82  
235/47  

   
6/33  

94/29  
137/24  

47/18  
9  
   

093/8  
091/7 

40  
48  
17  
15  

   
42  

6  
245  
127  

35  
   

22  
12 

0/32  
0/19  
0/4  
0/8  
   
0/7  
5/0  
5/41  
0/10  
0/15  
   
0/13  
0/37 

0/68  
0/81  
0/96  
0/92  
   
0/93  
5/99  
5/58  
0/90  
0/85  
   
0/87  
0/63 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
 http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm  

http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm
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  زیر بخش صنعتی 4میزان پتانسیل قابل صرفه جویی در 
 )پتاژول(جوئی  پتانسیل قابل صرفه تعداد کارخانجات بررسی شده صنعت

  سیمان 
  نساجی

  آلومینیوم
 گري  ریخته

29  
38  
35  
45 

9/3  
28/2  

872/6  
2/1 

 252/14 147 جمع

سازي  ادارة بهینه 1379صنعت سیمان در سال سازي سوخت در  هاي بهینه رسیدر بر
هاي تولید،  به منظور شناسائی میزان مصرف انرژي، نوع تجهیزات و تکنولوژيمصرف سوخت 

، سیمان مصرف ویژه انرژي و آگاهی یافتن از اقدامات انجام شده و یا قابل انجام در صنعت
بانکهاي اطالعات انرژي و که منجر به تهیۀ  دادانجام تحقیقاتی  هاي هایی در قالب پروژه بررسی

در صنعت  سازي مصرف انرژي در اثر انجام اقدامات بهینه. سیمان گردیدتکنولوژي در صنعت 
  .اي در مصارف انرژي الکتریکی و حرارتی حاصل شده است جوئی قابل مالحظه صرفهسیمان، 

تواند میزان مصرف  سیمان کشور میتولید ند استفاده از تکنولوژي روز دنیا در فرای
کیلو کالري بازاي تولید هر کیلوگرم  680سوخت در این بخش را از یک هزار کیلو کالري به 

میزان مصرف انرژي حرارتی صنعت سیمان کشور، یک هزار کیلوکالري و  .سیمان کاهش دهد
تولید هر کیلوگرم سیمان کیلووات ساعت بازاي  115میزان مصرف انرژي الکتریکی این بخش 

گیگاژول بر تن برآورد  7/4است که مجموعاً شدت مصرف انرژي در این صنعت حدود 
استفاده از تکنولوژي فرایند خشک در تولید سیمان و استفاده از گریت فن در فرایند  .شود می

 شدت. اثر بسیار زیادي بر مصرف انرژي در تولید سیمان خواهد داشت خنک سازي کلینکر
گیگاژول بر تن  7/4کشور حدود ) انرژي حرارتی و الکتریکی(مصرف انرژي صنعت سیمان 

  .1گیگاژول با سطح استاندارد جهانی خود فاصله دارد 5/1برآورد شده است که حدود 
  1376-79جویی انرژي در صنعت سیمان طی سالهاي  میزان تولید، مصرف و صرفه

 

1 http://irangreenpen.org/00news/001407.shtml 

http://irangreenpen.org/00news/001407.shtml
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 1379 1378 1377 1376 سال

 23928952 21843180 20164776 19375518 )تن( تولید سیمان

مصرف ویژه انرژي حرارتی 
  )کیلوکالري برکیلوگرم کلینکر(

970  870  820  800  

مصرف ویژه انرژي 
  )کیلووات ساعت بر تن(الکتریکی

122  120  118  115  

آمده  جوئی انرژي بعمل میزان صرفه
  )مگاژول(

-  910×539/8  910×8/4  910×44/2  
  

بشکه ( آمده جوئی بعمل میزان صرفه
  )نفت خام معادل

-  1359608  794801  399471  

- 79جوئی طی سالهاي  کل صرفه
  )بشکه معادل نفت خام( 1376

-  -  -  2553880  

 
بر اساس اطالعات پردازش شده . باشد بر می هاي انرژي نیز از بخش صنعت آلومینیوم

درصد کارخانجات کشور را تشکیل  80نفر پرسنل که حدود  50در بین کارخانجات با بیش از 
 2/14درصد از مصرف انرژي کل صنعت به صنایع فلزي اختصاص دارد که  28دهند، حدود  می

باشد و این صنعت با داشتن شدت  درصد از آن مربوط به تولید محصوالت اساسی آلومینیوم می
هاي  ایر زیربخشکیلو ژول بر ریال، از لحاظ شدت انرژي دومین رتبه را در بین س 88انرژي 

هاي  هاي تولید شمش آلومینیوم در ایران را هزینه درصد از هزینه 30تا  25 .ستصنعتی دارا
درصد از کل مصرف انرژي صنعت  2/0گري حدود  صنعت ریخته. دهند سوخت تشکیل می

میلیون  5کل انرژي مصرفی در این کارخانجات بیش از . دهد ایران را بخود اختصاص می
 .جوئی در این صنعت وجود دارد میلیون گیگاژول امکان صرفه 2/1ده که حدود گیگاژول بو
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  محیط زیست و صنعت سیمان
باشد که  هاي تولید کنندة گاز دي اکسید کربن می بخش سیمان یکی از مهمترین بخش

از سوي دیگر مصرف انرژي در صنعت . اثرات محیط زیستی مهمی را بر اکو سیستم دارد
که حمل و نقل سیمان در شرایط فعلی دیگر  از طرفبر بودن این صنعت و  انرژيسیمان به دلیل 

بخش سیمان را در آلودگی محیط سهم  ،باشد بزرگترین قلم کاال در حمل و نقل کشور می
  .پردازیم زیست مهم کرده است لذا در این بخش به تفصیل بیشتري به این موضوع می

لی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی انواع سوختهاي فسی انرژي و مصرف مصرف
 پدیده تغییر آب و. در جو شده است (CO2) اکسیدکربن مانند دي باعث افزایش شدید گازهایی

 مصرف انرژي حاصل از سوختهاي فسیلی و تولید بیش از حد. هوا یکی از این تبعات است
زایش میزان تقاضا و مصرف اف ادامه روند. زنند بهم میرا توازن انرژي زمین  اي گازهاي گلخانه

فعالیتهاي کشاورزي و دامداري و  انرژي در چند دهه آینده، تغییر کاربري زمین، گسترش
مدلهاي . را در جو زمین تشدید خواهد کرداي  پدیدة گلخانه افزایش ضایعات جامد و مایع

 گراد افزایشدرجه سانتی 5/3تا  1، دماي کره زمین از 2100کنند که تا سال  بینی می پیش جوي

 نمودار زیر. سال گذشته خواهدبود 10000یافت که این مقدار بیش از تغییرات دمایی  خواهد

 انتشار روز افزون گازهاي .1دهد روند تغییرات دمایی زمین را در دو قرن اخیر نشان می
ی، ضریب انعکاس زمین و آلودگی حرارت ، تغییر در)ها آئروسل(ها  اي، تولید هواویزه گلخانه 

گذارند و در این بین تاثیر و  هوا تاثیر می عوامل مختلفی هستند که بر سرعت پدیده تغییر آب و
  .است تر شده شناخته  اي بسیار بیشتر و گلخانه  اهمیت گازهاي

تابشهاي خورشیدي پس از عبور از فضا به زمین و اتمسفر رسیده و قسمت اعظم آن 
 شدن، امواج گرم را به صورت تابشهاي  ن پس از گرمکره زمی. شود زمین جذب می  کره توسط

قسمتی  کند و می قسمتی از این تابشهاي فروسرخ از اتمسفر عبور. دانتاب فروسرخ به فضا باز می
. شود و به سطح زمین بازتابانیده می  موجود در اتمسفر جذب اي گازهاي گلخانه دیگر توسط

داخل  از انرژي خورشیدي رسیده به زمین را دراي موجود در جو زمین، کسري  گلخانه گازهاي
این عمل . ماند می حد مناسبی ثابت باقی دارند و دماي زمین در اثر این انرژي در اتمسفر نگه می

 

1 http://www.climate-change.ir/fa/concept/  

http://www.climate-change.ir/fa/concept/
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اي در  گلخانه  که اگر اثر الزم به ذکر است. اند اي نامیده اي را اثر گلخانه گلخانه  گازهاي

سانتیگراد نسبت به حال کمتر  درجه 5/15حدود  اتمسفر زمین وجود نداشت، دماي کره زمین
 همچنین، در صورتی که موجودي گازهاي.زد شد و عصر یخبندان دیگري را رقم می می

خورد و  متعارف شود، موازنه انرژي زمین بهم می اي در داخل اتمسفر، زیادتر از حد گلخانه 
تر، گرم شدن زمین را به دنبال انرژي بیش. ماند باقی می انرژي بیشتري در داخل اتمسفر زمین

  .داشت خواهد

  
، ازن جو (CH4) ، متان(N2O) ، اکسیدنیترو(CO2) اکسیدکربن ، دي(H2O) بخارآب

 و پرفلوئوروکربنها (HFCs) ، هیدروفلوئوروکربنها(CFCs) کلروفلوئوروکربنها ،(O3) ینئپا
(PFCs) اي در جو زمین پدیده گلخانه تمامی این گازها در ایجاد. اي نام دارند گلخانه  گازهاي 

اي  اثر گلخانه درصد از سهم 90کربن مجموعا  نقش دارند و در این میان بخار آب و دي اکسید
اي بطور طبیعی در جو زمین وجود دارند اما  گلخانه گازهاي. دهند را به خود اختصاص می

ي مذکور را بطور غیرطبیعی هاي ناشی از این فعالیتها، مقدار گازها آلودگی فعالیتهاي انسانها و
شود و  در نتیجه گرماي ناشی از تابش اشعه خورشید در جو زمین محبوس می. دهد می افزایش
اي داراي منابع تولیدکننده طبیعی و غیرطبیعی  گلخانه  ازهايگ. برد کره زمین را باال می دماي
  طرفی مقدار گازهاي از. شوند اي نامیده می گلخانه  هاي گازهاي چشمه این منابع. هستند
اثر تغییر و تحوالت شیمیایی در جو یا توسط منابع جذب کننده این گازها که  اي در گلخانه
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اي طول عمر مشخصی دارد و  هر گاز گلخانه. یابد شوند، کاهش می چاهک نامیده می اصطالحا
 معموال. تفاوت استاي نیز م اي میزان تاثیر آن بر شدت اثر گلخانه گلخانه   به نوع گاز با توجه

 نظر در اي بر گرماي زمین، اکسیدکربن به عنوان مبناي تعیین میزان تاثیر گاز گلخانه گاز دي
جدول زیر . شود شود و پتانسیل گرمایش سایر گازها نسبت به این گاز سنجیده می می  گرفته

  .هدد می اي، منابع انتشار و طول عمر آنها را در جو زمین نشان گلخانه گازهاي 

 اي گلخانه خالصه مشخصات گازهاي

  گازهاي
 اي گلخانه

 منابع
 چاهکها

طول عمر در 
 طبیعی غیر طبیعی جو زمین

  اکسید دي
 کربن
CO2 

سوزاندن سوختهاي فسیلی، 
تخمیر هوازي  جنگل زدایی،

 ضایعات جامد و مایع
 سال 50 جنگلها -اقیانوسها ---

 متان
CH4 

فضوالت حیوانی، شالیزارهاي 
سوزاندن سوختهاي  رنج وب

هوازي  فسیلی، تخمیر بی
 ضایعات جامد و مایع

 و اقیانوسها هامرداب

جذب توسط باکتریهاي 
 موجود در خاك و

واکنشهاي  انجام
 شیمیایی در جو

 سال 10

اکسید 
 نیترو
N2O 

خاکهاي تقویت شده با 
شیمیایی، سوختن  کودهاي

زیست توده و احتراق 
 سوختهاي فسیلی

فرآیندهاي 
یکروبی در م

 خاك و آب

اقیانوسها و 
 خاکهاي طبیعی

جذب بوسیله خاك و 
فتوشیمیایی  واکنشهاي

 در استراتوسفر

140 – 190 

 سال

 ازن
O3 

--- 
واکنشهاي پیچیده 
 فتوشیمیائی در جو

واکنش با رادیکالهاي 
 آزاد در جو و

واکنشهاي پیچیده 
 فتوشیمیایی

چند ساعت 
 تا چند روز
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  1373اي در اتمسفرزمین بر حسب درصد در سال  گازهاي مختلف گلخانه سهم

  
  

میزان  مقادیر دما و. گذارند دما و میزان بارش برف و باران، هر دو بر آب و هوا تاثیر می
اقیانوسی آن منطقه   جریانهاي جغرافیایی، ارتفاع و اثر از عرضبارش باران در هر منطقه نیز مت

عوامل فوق را بر آب و هواي هر منطقه  اي است که میزان تاثیر تغییر آب و هوا پدیده. باشد می
شده ناشی از  برخی پیامدهاي شناخته. گذارد می دهد و تاثیرات نامطلوبی را به جاي تغییر می

  : تغییر آب و هوا عبارتند از

  باال آمدن سطح آب دریاها و کاهش منابع آب شیرین •

  تغییرات آب و هواي منطقه اي در عرضهاي باال و نیمکره شمالی •

  تغییر در میزان بارش باران و جهت وزش باد •

  افزایش بالیاي طبیعی مثل طوفان، گردباد و سیل •

  افزایش میزان خشکسالی و توسعه مناطق بیابانی •

  در برخی مناطق در اثر افزایش بادهاي گرم افزایش آلودگی هوا •

  اثر احتمالی بر گسترش بیماریهایی نظیر ماالریا •

 هاي انجام شده در طرح توانمندسازي تغییر آب و هوا تحت براساس تحقیقات و ارزیابی

 نظر کنوانسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل متحد و با استفاده از سناریوهاي مطرح شده

 دو برابر شود، دماي متوسط 2100اگر میزان غلظت دي اکسید کربن تا سال  ، IPCC توسط
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محسوسی  درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که این مسئله تغییرات 5/4تا  5/1ایران به میزان 
. خواهد شد را در منابع آبی، میزان تقاضاي انرژي، تولیدات کشاورزي و نواحی ساحلی موجب

ساحلی، از بین  اهش منابع آبی، افزایش سطح دریاها، تخریب نواحیتغییر الگوي دمایی، ک
تهدید  رفتن محصوالت کشاورزي و غذایی، تخریب جنگل، تناوب و تشدید خشکسالی و

اثرات غیر مستقیم  از. سالمت انسان ها از اثرات زیان آور مستقیم تغییرات آب و هوا می باشند
کشورهاي توسعه یافته اشاره  اي ناشی از اقدامات مقابله توان به آسیبهاي اقتصادي تغیر اقلیم می

  .کرد

، اي گازهاي گلخانه پذیري کشور در اثر عدم کنترل رهایش ارزیابی میزان آسیب رايب
خود ترکیب منتخبی از مدلها و  این سناریوها. 1اند شش سناریوي متفاوت طراحی شده
 ر، سه سناریوي انتشا)ECHAM4وHadCM2( ام سی سناریوهاي متفاوت مانند دو مدل جی

(IS92a, IS92b, IS92c) در این ترکیبها سه وضعیت . باشند می و سه حساسیت اقلیمی متفاوت
 :است که به ترتیب عبارتند از  شده  گرفته نظر اي در مختلف براي انتشار گازهاي گلخانه

 .میزان انتشار پایین .1

 نگهداشتن میزان انتشار در شرایط فعلی ثابت .2

 ان انتشار باالمیز .3

مختلف  هاي اقلیمی شده بین ترکیبات سناریوها و حساسیت  در نهایت نتایج مدلسازي انجام
براي حالت  درجه سانتیگراد، 5/1تا  1بین در ایران افزایش دما اول دهد که براي حالت  نشان می

تا  9/5دما بین  این افزایش سوم درجه سانتیگراد و براي حالت 1/4تا  5/2افزایش دما بین  دوم
کشیدن تغییرات بارندگی  همچنین همین ترکیبها براي به تصویر. باشد درجه سانتیگراد می 7/7

  :در کشور مورد استفاده قرار گرفت که نتایج آن عبارتند از

  کاهش بارش نسبت به سال پایه% 1/19تا % 11 ولبراي شرایط ا .1

  پایهکاهش نسبت به سال % 50تا % 9/30 دومبراي شرایط  .2

  کاهش نسبت به سال پایه% 80تا % 58 سومبراي شرایط  .3

 استفاده بر منابع آبی ایران، تحقیقات مختلفی با اثرات گرم شدن زمین براي بررسی میزان

 

1 http://www.climate-change.ir/fa/concept/  

http://www.climate-change.ir/fa/concept/
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تغییرات  مختلف که با سناریوهاي انتشار ورواناب هواشناسی و مدلهاي  -هاي آبی  از داده

ایستگاه  398از  اي که هاي رواناب دوره نتیجه داده. تاس اند، انجام شده دمایی نیز ادغام شده
. تغییر کرده است آنها% 47دهد که شاخص سیالب در  اند، نشان می آب سنجی گردآوري شده

تغییرات  مشخصاً 1990-2000 ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه در طی سالهاي 600بعالوه در 
، هاي استفاده شد حوضه رودخانه 30براي مدت رواناب که  مدل دراز. اقلیم مشاهده شده است

به دلیل تبدیل بارش برف به باران و  دهد که افزایش دما، حجم رواناب را در زمستان، نشان می
همچنین مشخص شده است که افزایش . دهد می در بهار، به دلیل آب شدن سریع برفها افزایش

واناب ناشی از بارندگی را کاهش و نوسانات ر هاي آبگیر تاثیر گذاشته دما بر رواناب حوضه
  .می دهد

برنج،  افزایش دماي پیش بینی شده در اثر تغییرات آب و هوایی باعث کاهش باروري نشاء
طرف دیگر  از. گردد کاهش طول عمر ذرت، نارسی گندم و کاهش جوانه زنی سیب زمینی می

باعث کاهش  ي تاریخی،تغییرات آب و هوایی با کاهش میزان و زمان بارش، بر اساس داده ها
 1377-1378 هاي اخیر در محدوده سالهاي بطوریکه خشکسالی. گردد تولید گندم و پنبه می

 تن محصول گندم دیممیلیون  543/2تن محصول گندم آبی و  میلیون 050/1باعث کاهش 

یار بس دهند که بخش کشاورزي ایران در برابر پدیده تغییر آب و هوا این نتایج نشان می. گردید
  .باشد آسیب پذیر می

تغییر محل رویش طبیعی  .گذارد به شدت تاثیر مینیز بر بخش جنگل گرم شدن زمین 
هاي نیمه مقاوم از  هاي مقاوم و انقراض گونه هاي گیاهی جنگلی، بخصوص گونه گونه
شده و منجر به کاهش  رویش طبیعی گیاهان جنگلی آشفته. باشند هاي این تاثیرات می نمونه
هاي جنگلی و مراتع  هجوم دام به عرصه. شود ید چوب و محصوالت غیرچوبی در جنگل میتول

خشک و نیمه خشک  و تشدید بیماري گیاهان باعث تسریع فرسایش زمین، مخصوصاً در مناطق
جنگلهاي  افزایش سطح آب دریا در خلیج فارس و دریاي عمان باعث تخریب. گردد می

تواند در برخی  در اثر کاهش مقدار علوفه در جنگلها، که می .گردد می) مانگرو(دریایی حرّا 
حیات وحش در مناطق  زائی باشد، شرایط زیست محیطی براي اي از شروع بیابان موارد نشانه

تخریب پوشش گیاهی  افزایش دما و خشکسالی باعث. گردد  جنگلی به سرعت نامساعد می
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تضعیف ظرفیتهاي  ه در نهایت به علتگردد ک شده و به پیامد آن فرسایش خاك تسریع می
مهاجرت اتفاق  ها پیامدهاي اجتماعی ناگواري نظیر اکولوژیکی منطقه در اثر این تخریب

  .افتد می
صنایع تولید انرژي در . باشد مرکز تولیدات کشاورزي می شمال کشور نواحی ساحلی

حضور این . اند شده صدور کاال در جنوب مستقر اکثر بنادر بزرگ. جنوب قرار دارند منطقه
که نواحی ساحلی کشور تا چه حد نسبت به اثرات  دهد صنایع در شمال و جنوب ایران نشان می

هایی که در طی ده سال در ساعت هاي  با توجه به داده .باشند می پذیر تغییر آب و هوا آسیب
ین افزایش اند، میانگ آوري شده جمع) چابهار، بندر عباس و بوشهر(ایستگاه  مختلف از سه
میلیمتر در سال بوده است که با  5/4آب دریا در خلیج فارس و دریاي عمان  متوسط سطح
بعضی از اثرات افزایش دما و سطح آب دریا در . کند مطابقت می IPCC 1995 سناریوي سال
  :عبارتند از نواحی ساحلی

  فرسایش کناره هاي ساحلی در شمال و جنوب •
  به جزیره میانکاله و خلیج گرگانش آب گرفتگی زمینهاي پست مثل •
  سفید شدگی گسترده آبسنگهاي مرجانی •
  در آبهاي شیرین در اثر آب گرفتگی زمینهاي ساحلی نفوذ آب شور •

اثرات سوء شدیدي بر بهداشت و رفاه خانوارها دارد  تغییر اقلیم از منظر اقتصادي اجتماعی،
نفوذ آب شور به . ساحلی اشاره نمود  شیرین در مناطق  توان به تامین آب آن جمله می که از
 بویژه در حوضه - اقلیم در منطقه آبهاي سطحی و زیرزمینی از مهمترین پیامدهاي تغییر داخل

 ترین منبع تامین آب شرب رودخانه کارون اصلی. شود محسوب می - آبریز رودخانه کارون

 ر اثر افزایش سطحبراي شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر است و نفوذ آب شور د

  .و هست درباره این رودخانه بودهمهم ها از موضوعات  آب دریا و کاهش دبی آب رودخانه

رود که گرم شدن زمین  انتظار می. تاثیر مستقیمی بر سالمتی انسانها داردتغییر آب و هوا 
ماالریا، . دبه افزایش بیماریهاي قلبی و عروقی، تنفسی و بیماریهاي عفونی و میکروبی گرد منجر

ایران نیز رایج  یکی از بیماریهایی که در مناطق استوایی شایع است، در استانهاي گرمسیري
دهد که میزان  نشان می در کشور 1988تا  1982تحقیق بر روي میزان بروز ماالریا از سال . است
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  .است درمانی رو به رشد موارد ابتالء به این بیماري علیرغم افزایش امکانات بهداشتی و

نیروگاههاي حرارتی، کاهش در تولیدات نیروگاههاي آبی در اثر کاهش  کاهش راندمان
هاي نفتی، تاسیسات گاز و پتروشیمی در  تخریب نواحی ساحلی، اسکله سطح آب پشت سدها،
در اثر طوفانهاي دریایی شدید، همگی تاثیرات محسوس ناشی از تغییر  نواحی ساحلی جنوبی

شود که گرم شدن زمین باعث افزایش تقاضاي برق به  بینی می همچنین پیش. آب و هوا هستند
   .سال آینده گردد 50مگاوات در طول  20000میزان 
 

  اي در ایران کاهش گازهاي گلخانه
فرسودگی صنایع مصرف  در کشور بدلیل اي گازهاي گلخانه پتانسیل کاهش انتشار
مبتنی بر تولید برق با استفاده  سیاستهاي اصلیدر بخش انرژي، . کننده حاملهاي انرژي باالست

آوري  دوستدار محیط زیست، بهینه سازي فن آوریهاي پاك و پربهره و نیز پاالیشگاههاي از فن
استفاده از لوازم برقی و ساختمانهاي با بهره وري  وسایل نقلیه و ناوگان حمل و نقل عمومی و

ژي استراتژیهاي کاهش شامل مدیریت مزارع و بخش غیرانر به همین ترتیب در. باشد بیشتر می
جنگلها و سایر منابع طبیعی، کنترل مضاعف و تصفیه  ترویج دامداري مدرن، محافظت از

  .بازیافت آنها است پسابها، مدیریت مواد زائد و

گازهاي  ها براي کاهش انتشار ترین گزینه وري انرژي یکی از اقتصادي افزایش بهره
با استفاده بهینه از حاملهاي انرژي و . است 1400تا سال % 31یلی در حدود با پتانس اي گلخانه

توان نرخ رشد انتشار ساالنه دي اکسید کربن را از  افزایش سهم گاز طبیعی در سبد تقاضا می
در همین راستا روشهاي کاهش مبتنی بر  .کاهش داد 1400 در سال% 4/2به  1378در سال % 2/4

سهم نیروگاههاي سیکل ترکیبی در تولید برق، تدوین  فزایشبهره وري انرژي شامل ا
ساختمانهاي مسکونی و تجاري، اجباري کردن استفاده  استانداردهاي مناسب مصرف انرژي در
  .باشد خانگی و تقویت تکنولوژي وسایل نقلیه می از برچسبهاي انرژي براي لوازم برقی

 کردن سوختهاي مایع مثل نفت، یگزیناز نیروگاههاي حرارتی، با جا CO2 مقدار انتشار

میلیون تن  83به  1378میلیون تن در سال  4/89گاز و سوختهاي سنگین با گاز طبیعی از مقدار 
. داد خواهد درصدي در طول این دوره را نشان 2/7رسید که کاهش  خواهد 1384در سال 
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 تبدیل گاز به مایع هايبازیابی گازهاي همراه براي تزریق به چاههاي نفت و توسعه تکنولوژی

(GTL) باشد اي تواند کمک موثري براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه می.  

امواج و جزر و مد، انرژي هیدروژنی،  انرژي بادي و خورشیدي، زمین گرمایی، انرژي
روند که پتانسیل  شمار می تجدیدپذیر و پاك به هایی از منابع انرژي اي و آبی نمونه انرژي هسته

سهم انرژیهاي آبی،  1384تا سال . انرژي وجود دارد بی در کشور در بکارگیري این منابعمناس
مگاوات خواهد  1000و 1200، 7700نیرو به ترتیب به سطح  اي در تولید زمین گرمایی و هسته

 .رسید

 بخشهاي غیر انرژي مثل کشاورزي، جنگل، ضایعات جامد و مایع در مقایسه با بخش

ترین روشهاي کاهش  اصلی. دارند اي گازهاي گلخانه کوچکی را در انتشار انرژي، سهم بسیار
تکنیکهاي کشت برنج و مدیریت  وري نشخوار کنندگان، تقویت در این بخش، افزایش بهره

جنگل، خروج دام از جنگل و  جنگلکاري، احیاي. گیرد پسماندهاي کشاورزي را در بر می
از دیگر سیاستهاي مهم این  در مناطق جنگلی نیزاستفاده از سوختهاي فسیلی به جاي چوب 

دفن بهداشتی زباله در بخش  مدیریت دفن ضایعات جامد و بازیابی متان از محل. بخش هستند
  .اند شده ضایعات نیز اقدامات دیگري هستند که در این بخش پیشنهاد

ر سای سیاستهاي کاهش در بخش انرژي کشور بسیار موثرتر از سیاستهاي کاهش در
میزان انتشار  با اجراي سیاستهاي پیشنهاد شده براي زیربخشهاي انرژي میتوان. باشند بخشها می

 2010کربن در سال  هزار تن دي اکسید 614639هزار تن به  822489گازهاي گلخانه اي را از 
چاههاي نفت اقدام نکند  آوري گازهاي همراه و تزریق آنها به اگر دولت براي جمع. کاهش داد

گردد، در آنصورت  جمع آوري گازهاي همراه فقط به عنوان یک سیاست کاهش پیشنهاد و
 CO2هزار تن معادل 627330در حدود  2010سال  در اي گازهاي گلخانه میزان کاهش انتشار

  .خواهد بود
انرژي تجدیدپذیر در تولید برق اندك و هزینه برق تولیدي از  در حال حاضر سهم منابع

این رو عمده سیاستهاي کاهش بایستی بر جایگزینی سوختهاي سنگین با  از. ستآنها بسیار باال
. اي متمرکز شود آبی، سیکل ترکیبی، تولید همزمان گرما و برق از انرژي هسته گاز طبیعی، برق

آهن  و بخصوص صنایع تولید سیمان جایگزینی سوخت و بهینه سازي مصرف انرژي در صنعت
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نرخ  اي که گردند به گونه ي موثر در کاهش انتشار پیشنهاد میو فوالد به عنوان سیاستها
% 50، %70انرژي و تغییر سوخت به ترتیب وري با اجراي بهرهسیمان  بازگشت سرمایه در صنعت

اقدامات اساسی نیز براي کاهش انتشار . است% 182و % 134و در صنایع آهن و فوالد به ترتیب 
این اقدامات یک مجموعه . اند پیشنهاد شده کشور اي از بخش حمل و نقل گازهاي گلخانه

سازي تکنولوژي وسایل نقلیه، افزایش  بهینه گیرد که بر برنامه روشهاي کاهش را در بر می
با کیفیت باال و توسعه حمل و نقل ریلی متمرکز  ناوگان حمل و نقل عمومی، تولید سوخت

  شده است
نرژي و غیر انرژي، میزان انتشار گازهاي در تمام زیربخشهاي ا با اجراي سیاستهاي کاهش

در سال . کاهش خواهد یافت 2010هزار تن تا سال  150752هزار تن به  791560اي از گلخانه
زیربخشهاي مختلف، سیاستهاي کاهش در بخش نیروگاهی و حمل و نقل به  از بین 2010

اي و سیاستهاي کاهش  هبیشترین تاثیر را در کاهش انتشار گازهاي گلخان% 20و % 32ترتیب با 
کاهش، کمترین اثربخشی را بدنبال خواهد % 6و % 7بخشهاي کشاورزي و جنگل با  انتشار در
 .داشت

هوا  درهر تن کلینکر حدود یک تن گاز دي اکسید کربن تولید در تولید سیمان به ازاي 
سنگ آهک و  کاربرد مواد مکمل سیمان و عدم استخراج مواد اولیه خام مانند .شود میمنتشر 

البته مواد مکمل . سیستم را به حداقل می رساند خاك رس براي تولید سیمان، به هم زدگی اکو
هاي مختلف هستند نیز به نوعی  سیمان مصنوعی که اغلب محصوالت فرعی و زائدات کارخانه

کنند ولی مصرف آنها در بتن و یا دفن آنها آلودگی محیط زیست را  محیط زیست را آلوده می
هاي بتنی افزایش  گفتنی است، با مصرف مواد مکمل سیمان عمر مفید سازه. دهد کاهش می

 .1کنترل می شود نیز ها یافته و خرابیهاي زودرس این سازه

 30اکسید کربن توسط کارخانجات سیمان حدود  در حال حاضر میزان تولید گاز دي
میلیون تن در سال  70سیمان در حد هاي تولید  باشد و با افزایش ظرفیت میلیون تن در سال می

میزان تولید دي اکسید کربن به رقمی معادل تولید سیمان در آن سال خواهد رسید که با  1400
اي سهم بخش تولید سیمان ایران در  خانهلتوجه به توضیحات ارائه شده در مورد اثر گازهاي گ

 

1 http://irangreenpen.org/00news/001742.shtml 

http://irangreenpen.org/00news/001742.shtml
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از حمل بار کشور % 14از طرفی . هاي محیط زیستی قابل توجه خواهد بود ایجاد آسیب
از آلودگیهاي ناشی از شبکۀ حمل و نقل کشور برعهدة % 14اختصاص به سیمان دارد و لذا 

از انرژي خود را از % 81از طرف دیگر صنایع سیمان کشور حدود  .باشد بخش سیمان می
کنند که عاقبت این کار اثرات نامطلوب دیگري بر تولید گازهاي  سوخت فسیلی تأمین می

  .اي دارد نهگلخا
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   اوراق بهاداربورس سیمان در 

بطور کلی براي تامین مالی موسسات انتفاعی، چهار منبع اصلی وجود دارد، یک منبع 
شود لیکن سه منبع مهم  استفاده از سود انباشته است که معموالَ به عنوان منبع داخلی مطرح می

یابد این منابع  مؤسسه ارتباط می دیگر براي تامین مالی وجود دارد که منشاء آن به خارج از
انتشار سهام معموالً از طریق بورس  .عبارتند از استقراض، انتشار سهام عادي و انتشار سهام ممتاز

به معنی یک بازار متشکل رسمی سرمایه  گیرد و بورس اوراق بهادار اوراق بهادار صورت می
،  ا مؤسسات معتبر خصوصییولتی د ۀاست که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرض

مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، . شود تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاص، انجام می
هاي راکد و الزامات قانونی براي متقاضیان  اندازها و سرمایه  حمایت قانون از صاحبان پس

  . سرمایه است
زها و نقدینگی بخش اندا معموالً بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوري پس

گذاري بلند مدت است که با توجه به وجود  هاي سرمایه خصوصی به منظور تامین مالی پروژه
توانند در آن وجوه مازاد خود را براي  اندازهاي راکد می ی رسمی و مطمئن دارندگان پسجعمر

ر مرکزي براي گذاري به کار انداخته و از سود قابل قبولی برخوردار باشند از طرف دیگ سرمایه
، بتوانند منابع مالی مورد نیاز را کسب  ا انتشار سهامبشرکتهاي تولیدي است که از طریق آن و 

نموده و با ارایه بیالن کاري، در رقابت با سایر تولید کنندگان، مشتریان بیشتري را براي 
  . گذاري جلب نمایند مشارکت در سرمایه

از بورس اوراق بهادار در رابطه با تامین مالی  امروزه بین شرکتها و مؤسسات مختلف که
،  توان اند که با توجه به این نقش می ، شرکتهاي سیمان نقش مهمی داشته نمایند خود استفاده می

  . گذار بر سهام سیمان را مورد بررسی و مطالعه قرار داد  عوامل تأثیر
  : یمان عبارتند ازدر رابطه با بورس اوراق بهادار، مزیت اوراق سهام شرکتهاي س

   .در دسترس بودن، ارزان بودن و فراوانی منابع اولیۀ تولید -1
ریسک عدم حصول این ترتیب ه مواد اولیه که بانبوه ها به مراکز  امکان نزدیکی کارخانه -2

  . نماید مواد اولیه براي کارخانه را منتفی می
ب کاهش قیمت تمام برداري از سوخت ارزان و انرژي قابل دسترس فراوان که موج بهره -3
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، هر کیلو  ریال 70براي مثال در صنعت سیمان، هر لیتر مازوت معادل . گردد شدة تولید می
بهاي فقط د در حالیکه وش ریال مصرف می 160ریال، هر لیترگازوئیل  200 وات برق

  . باشد ریال می 450جهانی هر لیتر مازوت چیزي معادل 
که ناپذیري تقاضاي سیمان  تفاده از کششوجود یک سازمان انحصاري توزیع با اس -4

  . باشداي برخوردار  از عایدي قابل مالحظه تواند می
ورود شرکتهاي مختلف سیمان در بورس و امکان انجام عملیات موازي که به هماهنگی  -5

  . نماید سیاستهاي مالی در شرکتهاي سیمان کمک می
ضعیت بارزي نسبت به سایر در حال حاضر شرکتهاي سیمان پذیرفته شده در بورس از و

توان با بررسی تولید، فروش، سود قبل از کسر  شرکتهاي تولیدي قرار دارند، به طوریکه می
، (Earning Per Share)  )گیرد سودي که به هر سهم تعلق می( EPSمالیات و نیز سرمایه ثبتی، 

DPS )رقم توزیع از سود هر سهم( (Divident Per Share) ت و بازده کل ، ارزش روز شرک
برخی از این شرکتها، موقعیت شرکتهاي سیمان را نسبت به آینده مورد بررسی دقیقتري قرار 

اگر وضعیت نسبت  1.هاي پذیرفته شده در بورس خواهیم داشت لذا نگاهی به برخی شرکت. داد
بعدي آورده شده است را جدول که در را در شرکتهاي مختلف سیمان  1382مالی سال 

توان گفت بازده نسبتاً مطلوب این شرکتها در نتیجه سودي است که از یک  ، مینماییممالحظه 
بهاي تمام شدة پایین این طرف دیگر  طرف با درآمد ایجاد شده در بازار داخلی، و از

  .برخوردارندهزینه پائین دستمزد و از سوخت ارزان قیمت کارخانجات است که 
  
  
  
  
  
  
  

 

  .این توضیحات و جداول از گزارشات سازمان سرمایه گذاري تأمین اجتماعی اخذ شده است - 1
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  مان در بورس اوراق بهادار هاي مالی کارخانجات سی نسبت

  نام شرکت

تاریخ مجمع
نسبت جاري  
نسبت آتی  

  

ش موجودي کاال
گرد

ش دارایی ثابت  
گرد

ش مجموع دارایی  
گرد

نسبت بدهی به مجموع  
 

دارایی
  

بازده مجموع دارایی
  

                  سیمان کارون  1
 00/0 00/0 00/0 00/0 27/4 00/0 00/0  25/10/81  سیمان دورود  2

                         هانسیمان بهب  3

 78/6 00/73 40/0 58/0 06/3 40/0 59/0  30/4/82  سیمان سفید ساوه  4

 24/33 47/66 97/0 08/3 87/1 51/0 12/1  25/9/81  سیمان خزر  5

 52/10 21/57 52/0 77/0 59/3 63/0 19/1  30/5/81  سیمان هگمتان  6

 37/16 63/39 56/0 00/1 77/1 79/0 79/1  2/82./3  سیمان ایالم  7

 97/31 74/76 90/0 60/4 95/1 45/0 93/0  31/2/82  سیمان کرمان  8

 57/17 64/86 34/0 36/3 34/2 21/0 36/0  16/4/82  سیمان تهران  9

سیمان اردبیل و   10
  آهک آذرشهر

30/4/82  69/0 27/0 92/1 74/1 78/0 98/64 31/25 

 00/0 00/0 00/0 00/0 12/7 00/0 00/0  22/4/82  سیمان شرق  11

 58/39 01/73 06/1 18/10 41/2 60/0 00/1  18/3/82  سیمان صوفیان  12

 46/24 80/68 80/0 07/2 76/1 43/1 54/2  23/4/82  سیمان خاش  13

 62/37 72/70 82/0 15/6 58/1 59/0 13/1  27/9/81  سیمان غرب  14

 00/20 63/68 62/0 05/1 72/2 54/0 83/0  30/4/82  سیمان اصفهان  15

 64/37 68/65 07/1 37/3 28/2 55/0 02/1  7/4/82  زندرانسیمان ما  16

 93/44 63/70 12/1 92/4 80/1 58/0 09/1  24/2/82  سیمان ارومیه  17

 44/43 80/81 80/0 53/24 05/3 38/0 53/0  25/3/82  سیمان شمال  18
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  نام شرکت

تاریخ مجمع
نسبت جاري  
نسبت آتی  

  

ش موجودي کاال
گرد

ش دارایی ثابت  
گرد

ش مجموع دارایی  
گرد

نسبت بدهی به مجموع  
 

دارایی
  

بازده مجموع دارایی
  

 42/54 54/73 12/1 88/4 69/1 49/0 94/0  28/2/82  سیمان قائن  19

 54/21 28/80 48/0 95/0 60/1 55/0 01/1  14/4/82  سیمان شاهرود  20

 14/35 74/65 68/0 92/4 45/2 20/0 45/0  28/3/82  سیمان سپاهان  21

سیمان فارس و   22
  خوزستان

6/12/81  59/0 47/0 73/2 16/8 42/0 31/49 60/26 

  )دنباله(هاي مالی در کارخانجات سیمان  نسبت
  نام شرکت

ش ویژه
بازده ارز

  

بازده سرمایه
  

سود
 

ش
به فرو

  

سود ناویژه به فروش
  

آخرین سرمایه 
)

میلیارد
 

ریال
(  

/16بهاي روز کارخانه در 
9/

82 
)

میلیارد ریال
(  

  647/1  3/125          سیمان کارون  1
  116/1  3/31  74/31  49/19  15/83  80/53  سیمان دورود  2
  458/1  25          سیمان بهبهان  3
  ـ  ـ  ـ  36/34  13/26  11/25  سیمان سفید ساوه  4
  6/932  40  22/37  39/34  20/338  15/99  یمان خزرس  5
  216/2  111  55/37  08/21  60/19  59/24  سیمان هگمتان  6
  -  5/112  90/39  59/29  26/27  11/27  سیمان ایالم  7
  963/1  7/36  36/40  05/44  12/195  51/136  سیمان کرمان  8
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  نام شرکت

ش ویژه
بازده ارز

  

بازده سرمایه
  

سود
 

ش
به فرو

  

سود ناویژه به فروش
  

آخرین سرمایه 
)

میلیارد
 

ریال
(  

/16بهاي روز کارخانه در 
9/

82 
)

میلیارد ریال
(  

  17/12  7/288  26/42  18/59  45/171  94/134  سیمان تهران  9
ردبیل و سیمان ا  10

  آهک آذرشهر
27/72  76/79  48/33  62/42  -  -  

  822،2  120  09/43  96/33  88/77  57/56  سیمان شرق  11
  778،2  50  41/43  59/44  84/407  96/194  سیمان صوفیان  12
  565،1  60  63/43  54/30  20/79  40/78  سیمان خاش  13
  825،1  38  00/46  71/45  59/252  49/128  سیمان غرب  14
  234/1  40  21/46  49/42  12/141  75/63  هانسیمان اصف  15
  087/1  4/30  43/46  46/44  52/170  64/124  سیمان مازندران  16
  945/1  8/12  77/48  05/50  82/504  38/154  سیمان ارومیه  17
  855/1  6/30  49/53  70/65  97/299  15/253  سیمان شمال  18
  644/1  6/26  33/54  50/48  99/260  68/205  سیمان قائن  19
  979/1  1/54  95/54  78/44  59/120  62/109  سیمان شاهرود  20
  238/7  200  16/55  16/55  59/221  33/136  سیمان سپاهان  21
سیمان فارس و   22

  خوزستان
48/52  53/67  65/72  37/56  700  139/20  

  .1382، دي 94صفحۀ  39مجلۀ بورس اقتصادي شمارة : مأخذ
ار تنی را در نظر گرفت و آن را مورد اگر بتوان طرح ساخت یک کارخانه سیمان دو هز

ارزیابی قرار داد، تا حدودي وضعیت آتی سهام این شرکتها در طول زمان مشخص خواهد 
میلیون دالر  30همانطور که گفتیم ایجاد یک کارخانه دو هزار تنی، مستلزم حدود . گردید
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به طور یکجا این هزینه  منابع ریالی است که در صورتیکه ریال اردمیلی 300هزینه ارزي و حدود 
توان گفت که هزینه ایجاد این  را با توجه به ارزش فعلی دالر مورد محاسبه قرار دهیم، می

درصد  30کنون اگر نرخ تنزیل متوسط را ا. میلیارد ریال خواهد بود 600کارخانه، چیزي حدود 
این سال فرض نمائیم در اینصورت، ارزش حال  4و مدت احداث کارخانه را حدود 

شود و در اینصورت با مقایسه ارزش  گذاري حدود یک هزار میلیارد ریال می سرمایه
توان گفت که برخی از طرحهاي تولید سیمان فاقد توجیه  می  ، گذاري و قیمت سهام سرمایه

به طور کلی در رابطه با . به آینده سهام مطمئن بود EPSاقتصادي است و صرفاَ نمیتوان بر اساس 
به اضافه ارزش  EPSن باید توجه داشت که صرفاَ بر اساس مجموع سود سهام، یعنی بورس سیما

  . افزوده سهام، نمیتوان آینده مالی این شرکتها را تضمین نمود
باشند و بر  در حال حاضر شرکتهاي سیمان پذیرفته شده در بورس تهران اکثراً قدیمی می

رو مبالغ ثبت شده در دفاتر و صورتهاي مالی از این . اند ریال ایجاد شده 70مبناي نرخ دالر 
از آنجایی که صنعت سیمان سرمایه بر بوده و متکی به . باشد برمبناي ارزش دفتري آنها می

باشد، هزینه استهالك ماشین آالت بخش مهمی از قیمت تمام شده  اي می آالت سرمایه ماشین
تهالك کمتري را نسبت به هاي اس این واحدها هزینه. دهد محصول سیمان را تشکیل می

بنابر این سودهاي را که در . کنند واحدهاي جدید التاسیس در قیمت تمام شده سیمان منظور می
حال اگر این واحدها . دهد دهند این واقعیت را نشان نمی صورتهاي مالی خود نشان می

رسند بلکه  نمیهاي روز تجدید ارزیابی کنند نه تنها به سوددهی  آالت خود را به قیمت ماشین
  . شوند زیانده هم می

همان طور که بیان شد سرمایه مورد نیاز براي ایجاد یک واحد یک میلیون تنی ساالنه 
باشد این در حالیست که ارزش روز شرکتهاي سیمان در بورس  میلیارد ریال می 1000بیش از 

از انحراف بازار از  این مسئله. باشد برابر ارزش اسمی آنها به قیمت روز می حدود دوتا سه
هزارتن  720به طور مثال اگر بخواهیم شرکت سیمان ارومیه باظرفیت . کند واقعیت حکایت می

میلیارد ریال هزینه نماییم و سیمان  600میلیارد ریال را مجدد بنا کنیم باید  1782با ارزش روز 
ارد ریال سرمایۀ الزم میلی 700میلیارد ریال  1167هزارتن با ارزش روز  858بهبهان باظرفیت 

میلیارد  1879هزارتن با ارزش روز  686سیمان شمال با ظرفیت . براي بناي مجدد آن الزم است
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شود  همانطور که مشاهده می. میلیارد ریال باشد 550ریال است در حالیکه رقم واقعی آن باید 

 نیز تهاي سیمانیسایر شرک. متفاوت است با ارزش اسمی به قیمت روز آنها ارزش روز شرکتها
  . باشند به همین منوال می

 - EPSقیمت روز سهام تقسیم بر بازده هر سهم یا ( P/Eدرحال حاضر متوسط نسبت 
حول و شرکتهاي سیمان در بورس  )دهد عکس این نسبت نرخ بازدهی هر ریال سهم را نشان می

هاي آتی نیز در صورت در سال. باشد که نسبت به سایر صنایع بسیار باالتر است می 20زیرحوش 
شاهد کاهش قیمتها و  84و یا تا سال  83تثبیت قیمت سیمان در اثر نرخگذاري دولتی در سال 

بدیهی است که باال رفتن غیرطبیعی قیمت سهام  .در این صنعت قابل انتظار است P/Eنسبت 
سئله منجر به کاهش ارزش در صورتهاي مالی شرکتهاي سیمان در سالهاي بعد شده و این م

  . تواند منافع شرکتهاي سیمان را در سالهاي آینده تامین نماید نمی
شـهریور   11شـرکتهاي بورسـی سـیمان در     P/Eو  EPSدر جدول زیـر قیمـت سـهام و    

  :ذکر شده است 1383
  1383شهریور  11شرکتهاي بورسی سیمان در  P/Eو  EPSقیمت سهام و 

 EPS P/E قیمت سهام نام شرکت

 95/7 2145 17062 سیمان تهران

 89/6 4420 30466 سیمان شمال

 72/17 3123 55350 سیمان کرمان

 31/14 4990 71409 سیمان صوفیان

 94/12 1200 15531 سیمان فارس و خوزستان

 09/13 3025 39590 سیمان شرق

 88/19 1917 38110 سیمان خزر

 74/14 2003 29519 سیمان غرب

 29/8 2857 23698 سیمان مازندران

 04/16 3618 58033 سیمان ارومیه
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 EPS P/E قیمت سهام نام شرکت

 78/16 2357 39540 سیمان سپاهان

 14/15 4558 68997 سیمان قاین

 35/15 2186 33554 سیمان شاهرود

 73/16 2673 44729 سیمان درود

 78/8 1183 10390 سیمان هگمتان

 79/16 2700 45338 سیمان بهبهان

 32/12 1477 18195 سیمان خاش

 21/9 912 8395 سیمان کارون

 65/17 2624 46307 سیمان اصفهان

 58/27 876 24159 سیمان اردبیل

 57/15 863 13436 سیمان ایالم

 56/18 1051 19503 سیمان بجنورد

 93/21 1118 24514 سیمان هرمزگان

  96/14  4/2342  5/33731  میانگین
  روزنامۀ صبح اقتصاد: مأخذ

مت مواد اولیه و سوخت، و حتی دستمزد که ازطرف دیگر با توجه به جهانی شدن، قی
جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد نمود، باعث افزایش بهاي تمام شده سیمان خواهد گردید و 
بنابراین افزایش قیمت سهام در صورتیکه منجر به حبابهاي شکننده گردد، وضعیت رقابتی 

  . آسیب جدي قرار خواهد دادتهدید و سیمان را مورد 
بخشهاي غیردولتی و عمومی به ایـن   دملکرد بازار بورس، کمک بیشتري به وروهر چند ع

نماید، لیکن باید توجه داشت که با توجـه بـه ارزش افـزوده بـاالي ایـن صـنعت و در        صنعت می
مجموع قیمت تمام شده پائین تولید، فرصـت مطلـوبی را بـراي بهینـه سـازي تکنولـوژي در ایـن        
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ل حاضر مالکیت عمـده صـنعت سـیمان بـه انحـاء مختلـف در       در حا. صنعت فراهم ساخته است

همـانطور کـه در همـۀ کشـورها مالحظـه شـده       . اختیار دولت و مؤسسات وابسته به دولت اسـت 
. شـود  دولتی بـودن مالکیـت تولیـد عمـالً باعـث گـران شـدن بهـاي تمـام شـدة محصـوالت مـی            

ت را از بخـش دولتـی   سازي در سیمان به نحو عمـده بـه طـوري کـه مـدیری      سیاستهاي خصوصی
اي در بخـش سـیمان پدیـد     تواند تحوالت عمده سلب و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می

  . آورد
توانـد بـه    هاي سـیمان را مـی   همراه با این تحول آزاد سازي قیمت سیمان نیز صحنۀ فعالیت

مـورخ   885/34بنابراین آزاد سازي قیمت که بر اساس مصوبه شماره . نحو چشمگیري تغییر دهد
مطـرح  اي  در قیمت گذاري به صـورت سـالیانه و منطقـه   % 15شوراي اقتصاد و افزایش  11/7/78

نوسـازي در ایـن    کمک زیـادي بـه بازسـازي و   شد چنانچه به رفع قیمت گذاري دولتی بیانجامد
  .نمودصنعت خواهد 
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  گذاري در سیمان تأمین مالی سرمایه
ریافت تسهیالت ارزي از طریق صندوق ذخیـرة  توان به د هاي سیمان می گذاري در سرمایه
هاي تولیدي و کارآفرینی به  به عنوان بانک عامل در زمینه 1ها بسیاري از بانک. ارزي اشاره نمود

اعـم از حقیقـی و یـا حقـوقی، بـر      ) خصوصـی و تعـاونی  (بخش غیردولتی    شرایط متقاضیان حائز 
اصالحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي و   60نامه اجرایی ماده  آئین   اساس ضوابط مندرج در

     : دنکن تسهیالت ارزي پرداخت می شرایط ذیل     طبقایران اجتماعی 
     : مورد مصرف تسهیالت

هـاي تولیـدي و کـارآفرینی صـنعتی، معـدنی،       گـذاري در طـرح    سـرمایه    هاي کلیه فعالیت .1
     . خدمات فنی و مهندسی   کشاورزي، حمل و نقل و 

     . هاي جدید براي ایجاد ظرفیت   گذاري سرمایه .2
اندازي تجاري و قطعـات یـدکی    برداري آزمایشی، راه وارداتی براي بهره   هاي رید نهادهخ  .3

     . در گردش طرحهاي تولیدي و کارآفرینی   به عنوان سرمایه 
     . هاي تولیدي موجود براي توسعه و بازسازي ظرفیت   گذاري سرمایه .4
   . خریداران خارجی کاالهاي صنعتی و خدمات فنی و مهندسی ایران   هاعطاي اعتبار ب  .5
هــاي مولــد و عرضــه کننــده خــدمات ارز آور در بخــش  ارزي طــرح   هــاي تــأمین هزینــه .6

  . سازي هتل 

ــغ ــه هــر طــرح     تســهیالت اعطــایی  : تســهیالت  مبل ــه ب  هــاي حــداکثر معــادل جــزء ارزي هزین
نحوه تأمین منـابع ریـالی مـورد نیـاز        . خواهد بود) اولیه   سرمایه در گردش شامل (گذاري  سرمایه

بایست توسط متقاضی به بانـک اعـالم    سهامداران، می   هاي طرح شامل اعتبارات بانکی و آورده
 25معـادل   حداقل بایـد  ) اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (  گذار آورده متقاضی سرمایه  و  گردد

     . طرح باشد   هاي ریالی و ارزي درصد کل هزینه
   LIBORالمللـی  اعطایی به مشتري دو درصد در سال باالي نرخ بـین    سود اعتبار  : تسهیالت   سود

در دوره استفاده از تسـهیالت     این سود توسط بانک در پایان هر شش ماه محاسبه و . خواهد بود 
دریافـت   اقسـاط از مشـتري   بازپرداخت    برداري همزمان با حساب مشتري منظور و پس از بهره به 

 

1 http://www.edbi.org/bank_services-lendingfacilities-4-persian.htm  ایران     بانک توسعه صادرات 

http://www.edbi.org/bank_services-lendingfacilities-4-persian.htm
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  مبناي مبـالغ  درصد در سال بر  3نرخ سود تسهیالت ارزي اعطایی در صنعت نساجی،    . گردد می

سیمان، معادل نرخ سـود     نرخ سود تسهیالت ارزي اعطایی در صنعت  و  استفاده شده خواهد بود 
درصـد   2روط بـه آن کـه از   مشـ   (LIBOR)  المللـی  بانکی ارزهاي مربوطه در بازارهـاي بـین     بین

     . بود   نباشد، خواهد کمتر 
سال تجاوز نخواهـد کـرد    8مالی هر طرح از    حداکثر مدت تأمین  : بازپرداخت   مدت تسهیالت و

) بازپرداخـت (بـرداري   انـدازي اسـت و دوران بهـره    راه   گـذاري و  سـرمایه  سـال آن دوره   3که تا 
 12حـداکثر     سـیمان    ثر مدت تأمین مالی هـر طـرح در صـنعت   اکحد  . بود    سال خواهد 5حداکثر 

سال و  2سال، دوره تنفس حداکثر  5اندازي حداکثر  گذاري و راه که دوره سرمایه   باشد می سال 
  ارزي   هـا کـالً بـه صـورت     بازپرداخت   .  سال خواهد بود 10بازپرداخت تسهیالت حداکثر    دوره 
     . بود   خواهد 

    : یالتتضمین تسه
 هاي خارجی به نفع متقاضی ایرانی اعتبارات اسنادي معتبر بانک   تضمین بانکی و  .1

  هاي بیمه معتبر داخلی و خارجی ضمانت صادرات ایران و یا شرکت   ضمانتنامه صندوق .2
    البیع ارزنده شهري و سهل   وثیقه ملکی .3
    آالت کلیه مستحدثات، تأسیسات و ماشین   محل اجراي طرح با  .4
    پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا خارج از بورس   هاي سهام شرکت  .5
    وصول   اسناد قابل  .6
متقاضی  هاي اجرایی دولتی به  هاي قطعی دستگاه تأئید شده و بدهی   هاي صورت وضعیت  .7

    مبنی بر انتقال منافع متضمنه به بانک   همراه تأئیدیه ذینفع
    برداري از معدن بهره   پروانه  .8
    معتبر   سفته  .9

     . دیگري که براي بانک قابل قبول باشد   هر نوع تضمین  .10
اصـل،   تسهیالت بـه میـزان       مبناي محاسبه وثایق ریالی نرخ مرجع ارزي در تاریخ تصویب 

     . هاي مربوطه خواهد بود سود و سایر هزینه
آالت و مـواد   ا سـازنده ماشـین  اعتبار اسنادي و به نفع فروشنده ی   از طریق گشایش  : مصرف   نحوه
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در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، برداشت بـه صـورت نقـدي    (کننده خدمات    ارایه اولیه و یا 
     .)تعهد ارایه اسناد میسر است   مقابل نیز در 
اعتبار اسنادي تا بازپرداخت آخرین قسط حسـب مفـاد قـرارداد       از زمان گشایش  : نظارت   اعمال

که بنا به تشخیص و مصلحت خود، برنحوه اسـتفاده از تسـهیالت      مجاز خواهد بود ک منعقده بان
   . الزم براي حصول اطمینان از حسن جریان کار معمول دارد   هاي بانک، نظارت پرداختی 

بایسـت طـرح تـوجیهی     تسهیالت مذکور، متقاضی مـی    براي استفاده از  : تسهیالت   شرایط اعطاي
بانـک  . قانونی اجراي طرح را بـه بانـک ارایـه نمایـد       سایر مدارك و مستندات م مربوطه به انضما
بودن طرح با اخذ تأئیدیه از وزارتخانـه تخصصـی ذیـربط       اطمینان کامل از موجه پس از حصول 
هاي ابالغی نسبت به پرداخـت تسـهیالت    و رعایت اولویت   فنی و اقتصادي طرح در مورد توجیه 

     . کرد   خواهداقدام  به مشتري 
توان به تأمین مالی از طریق بانک توسـعۀ   می صادرات ایران   خدمات بانک توسعهاز دیگر 

کـه از    (IDB: Islamic Development Bank)  بانـک توسـعه اسـالمی   . 1اسـالمی اشـاره نمـود   
 (OIC: Organization of Islamic Conference)  کنفرانس اسالمی نهادهاي اقتصادي سازمان 

هـاي   همبسـتگی    توسعه اقتصادي کشـورهاي مسـلمان و همچنـین تحکـیم     است، با هدف رشد و  
هر دینار اسـالمی  (اسالمی    ، با سرمایه دو میلیارد دینار1975بین آنها، در سال  اقتصادي و سیاسی 

سـازمان   ایـران از اعضـاي  .  کار کرد   ، تشکیل و آغاز به)باشد دالر آمریکا می 35/1  تقریبا معادل 
    . است  (IDB)  بانک توسعه اسالمی سهامداران    و از  (OIC)  کنفرانس اسالمی

  و مزیـت آن   (LITFA: Line of Import Trade Financing Agreement)  اعتباري   خط
  بانک توسعه اسالمی یک خـط اعتبـاري تحـت عنـوان        صادرات ایران،  پیشنهاد بانک توسعه   به 

 LITFA   و غیرعضـو ، در     کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسـالمی    منظور واردات کاال از به
مزیت ایـن خـط اعتبـاري در آن اسـت کـه واردکننـده ایرانـی        . بانک قرار داده است   اختیار این 
در حالیکه فروشنده، . دار خریداري نماید کاالهاي مشمول این طرح را به صورت مدت   تواند می 
     . کند می   ي خود را به صورت نقد، در زمان ارایه اسناد حمل دریافتکاال   وجه 

بانکـداري اسـالمی      روش تأمین مالی این خـط بـر مبنـاي اصـول    : از تسهیالت فوق   نحوه استفاده

 

1 http://www.edbi.org/bank_services-financingschemes-5-persian.htm 

http://www.edbi.org/bank_services-financingschemes-5-persian.htm
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نقـدا از فروشـنده      نیابـت از بانـک توسـعه اسـالمی کـاال را      بـدین ترتیـب کـه خریـدار بـه      . است

توسعه اسالمی، کـاال را     صادرات ایران به نمایندگی از بانک نک توسعه نماید، و با خریداري می
دار، تحـت قـرارداد فـروش     مـدت    ، به صـورت  (Mark-up)  متعلقه به همان قیمت، به اضافه سود 

   . فروشد می   خریدار ایرانی به   (Resale contract)  مجدد
وضعیت اعتباري متقاضی از سوي    ه بهنرخ سود تسهیالت اعطایی با توج :(Mark-up) نرخ سود

   . گردد موردي تعیین می   و سرمایه گذاري این بانک به صورت مدیریت اعتبارات 
میلیـون   3هزار یورو و حداکثر  200تجاري باید حداقل معادل    مبلغ قرارداد: تجاري   مبلغ قرارداد
   . یورو باشد
      . گردد می   انجام   (EURO) یوروبازپرداخت تسهیالت به : بازپرداخت   نوع ارز
تسهیالت اعطایی بر اساس نـوع کـاال و مبـدأ صـدور        سررسید بازپرداخت :بازپرداخت   سررسید

   : باشد می آن، به شرح زیر 
 حداکثر سررسید بازپرداخت به ماه کاال  

  واردات از

 کشورهاي عضو

 واردات از

 کشورهاي غیرعضو

 9 9 نفتی تولیدات

 12 15 چتایی تمحصوال

 15 18 کود

 12 18 پوزالین کلینکر،سیمان، 

خمیر کاغذ، فسفات،  پنبه،(مواد خام صنعتی 
 ) مونیاك، سولفور و روغن نباتی خامآ

18 12 

بوبین، ورق، ( کاالهاي واسطه صنعتی
 )قطعات یدکی و اجزاء تجهیزات صنعتی

24 12 

به نوع کاالي  با توجه(اي  کاالهاي سرمایه
 )گردد اي مدت تأمین مالی تعیین می ایهسرم

30 30 
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قالب خط اعتباري مذکور، محدود به کاالهاي مندرج در جدول فوق    تأمین مالی در  
  .گردد نمی 

  مدارك مورد نیاز   مراحل انجام کار و
  .مقدماتی با فروشنده   مذاکره  .1
   : درخواست و مدارك زیر توسط خریدار   ارایه .2

  .با فروشنده منعقده   قرارداد •
   خریدار مبنی بر موافقت با شرایط و مفاد طرح تأمین مالی واردات   نامه •

(LITFA) .  
  .اقتصادي طرح   پذیري جیهتو  •
  .هاي مالی سه ساله اخیر و غیره شرکتنامه، صورت   اساسنامه،  •

  .و تعیین نوع وثایق دریافتی توسط بانک و اعالم نظر به خریدار   بررسی مدارك .3
  .ه با بانک توسعه اسالمیمکاتب .4
  .دریافت تأییدیه بانک توسعه اسالمی و ابالغ به خریدار .5
به نیابت (قرارداد تأمین مالی بین خریدار و بانک توسعه صادرات ایران    تنظیم و امضا .6

  .به یورو) اسالمی   بانک توسعه از 
دي توسط بانک ارز ریالی اصل و فرع از خریدار و گشایش اعتبار اسنا هم  % 5دریافت   .7

  .ایران   توسعه صادرات 
  .اسناد   ارز ریالی اصل و فرع مبلغ اسناد حمل از خریدار در زمان معامله هم     %5دریافت   .8
کاال به فروشنده از محل خط اعتباري توسط بانک توسعه اسالمی    پرداخت وجه  .9

  .اعتبار اسنادي   براساس شرایط مندرج در 
  .خریدار   فرع در سررسید بازپرداخت ازاصل و    دریافت مابقی  .10
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  فروش و توزیع سیمانمقررات عمومی 

 توسط کلیه کارخانجات سیمان کشور از سال مقررات عمومی فروش و توزیع سیمان

کلیات این مقررات . یۀ کارخانجات سیمان ابالغ شده استلبه ک دفتر صنایع معدنیتوسط  1381
 .ذیالً آورده شده است

ندارند و ایجاد  سیمان داراي موقعیت کشوري بوده و به استانی خاص تعلقکارخانه هاي  .1
بـود و   محدودیت جهت جلوگیري از خروج سیمان از اسـتان مغـایر بـا مقـررات خواهـد     
صـنایع   هرگونه تغییر در روش توزیع بهردلیل بایستی واحد مجري مجـوز الزم را از دفتـر  

 غیر اینصورت کارخانه اجراکننـده در  معدنی وزارت صنایع و معادن کسب نماید که در

  قبال پیگردهاي قانونی و مشکالت احتمالی مسئول خواهد بود
کارخانجـات سـیمان در حـوزه     به منظور جلوگیري از ایجـاد ناهنجـاري در توزیـع کلیـه     .2

با همـاهنگی مسـئوالنه    فعالیت خود داراي مسئولیت می باشند و در صورت ایجاد مشکل
  اقدام نمایند یستی جهت عرضه مستمر سیمان برنامه ریزي وبا دیگر کارخانجات با

سیمان بایستی بـه اختیـار خـود بطریقـی برنامـه ریـزي کنـد تـا میـزان سـیمان            هر کارخانه .3
هر یک از اسـتانها از محـل تولیـدات خـود را بصـورت ماهیانـه مطـابق         تخصیص یافته به

  این دستوالعمل است تحویل نماید جدول شماره دو پیوست
معـدنی و انجمـن    دي متشکل از نمایندگان سازمان بازرسـی و نظـارت ، دفتـر صـنایع    ستا .4

اسـت بـر    صنفی کارفرمایان صنعت سـیمان کـه دبیرخانـه آن در وزارت صـنایع و معـادن     
 حسن اجراي این دستوالعمل نظارت داشته و بـه مسـائل و مشـکالت احتمـالی رسـیدگی     

  خواهند نمود
  رف به چهار گروه تقسیم می گردندبر مبناي شکل مص خریداران سیمان .5

  شامل طرحهاي عمرانی و ملی -الف
سدها ، نیروگاهها و غیـره کـه از محـل بودجـه کشـور       طرح دولتی و ملی شامل .1

  تامین اعتبار می گردند
اعتبـارات بـانکی و مردمـی تـامین      طرحهاي خصوصی و نیمه دولتی که از محل .2

شهرداریها ، دامداریها و غیره  ،اعتبار می گردند شامل ساختمانهاي کارخانجات 
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  که توسط شرکتهاي ساختمانی اجرا می گردد
  صنایع سیمان بر شامل -ب

  تولیدي بتن آماده شرکتهاي .1
تولیدي تیرچه، بلوك، جدول، تولیدکنندگان قطعات بتنـی سـنگین و    شرکتهاي .2

  )سیمانی محصوالت( سبک
 سازان به روش ماشینی و تعاونی موزائیک تولید کنندگان موزائیک .3

  عاملین فروش شامل -ج
  عاملین توزیع انفرادي .1
  فروشان تعاونیهاي تهیه و توزیع مصالح .2

  سایر -د
  حقیقی که پروانه ساختمان به نام خود آنها صادر شده است اشخاص .1
  می باشند اشخاص حقیقی که در قالب تعاونی مسکن و انبوه سازان .2
  تعمیرات نیاز به سیمان دارند اشخاص حقیقی که جهت .3

  به خریداران ضوابط فروش سیمان
  طرحهاي عمرانی و سازمانهاي دولتی -الف

  کارخانه سیمان باشد محل اجراي طرح در محدوده توزیعی .1
سیمان به طرحهاي عمرانی در اولویـت قـرار دارد و مجریـان ایـن طرحهـا مـی        تحویل .2

ه و قرارداد اجرایی طرح عمرانی کـه بامضـاي کارفرمـا و پیمانکـار رسـید      بایست اصل
باشد بایستی به کارخانه ذیربط سیمان ارائه ومقدارسیمان که هر مرحله  داراي اعتبار می
  شود در اصل قرارداد درج و با مهر کارخانه مربوطه ممهور گردد می به آن فروخته

 از ســوي کارفرمــا باشــد تقاضـاي خریــد ســیمان بــا امضــاء مجــاز و معرفــی پیمانکــار  .3

 ام طرح مربوطه یا پیمانکار خریدار سیمانتصویر کارت اقتصادي همن ارائه

  سیمان بر صنایع -ب
سیمان بعنوان مـواد اولیـه اسـتفاده مـی کنـد در حـوزه جغرافیـایی         واحد تولیدي که از .1

  قرار گرفته باشد توزیع کارخانه سیمان
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کننـد بـر    به کلیه واحدهایی که از سیمان بعنوان مواد اولیـه اسـتفاده مـی    تحویل سیمان .2

دو سال گذشته و حداکثر در حد ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداري  ردمبناي عملک
  است

  پروانه بهره برداري براي بار اول است واحد تولیدي ذیربط موظف به ارائه تصویر .3
اولیـه اسـتفاده    براي تولید دوره آزمایشی طرحهاي تولیدي که از سـیمان بعنـوان مـواد    .4

صـنایع و معـادن    ه اول تولیـد بـا نظـر سـازمان    کنند میزان سیمان تحویلی براي دو ما می
برداري ارائـه   استان ذیربط صورت خواهد گردید و در دوره بعدي بایستی پروانه بهره

  شود
توزیع مشترکی می باشند  کارخانجات سیمان که داراي حوزه جغرافیایی واحد فروش .5

ایستی یک نوبـت  سیمان به صنایع تولید کننده فرآورده هاي بتونی ب در رابطه با تحویل
  هماهنگی الزم را بعمل آورند در سال با یکدیگر

ارائه فهرست آخرین پرداخـت حـق بیمـه شـاغلین و قـبض بـرق مصـرفی کارخانـه در          .6
  لزوم صورت

  اقتصادي هم نام با واحد تولیدي ارائه تصویر کارت .7
  حدمقام اجرایی وا ارائه درخواست سیمان و معرفی نماینده پیگیر با امضاء باالترین .8

  عاملین فروش -ج
مالک یک واحد صنفی داراي جواز کسـب معتبـر    عامل فروش سیمان عبارت است از: ف یتعر

عرضه محصول تولیدي از جانـب کارخانـه    مصالح فروشی در منطقه اي مشخص است که براي
شده از سـوي واحـد تولیـدي فعالیـت و      مربوطه در حوزه محل کسب خود مطابق ضوابط اعالم

عرضه شده در محـدوده تـوزیعی خـود     بوط به کمیت و کیفیت و کاستیهاي کاالياطالعات مر
رضـایت مشـتریان حـوزه تـوزیعی خـود       را به کارخانه ذیربط منعکس و همواره در جهت جلب

خـدمات فـروش جهـت رسـیدگی بـه       کوشا باشد و کارخانـه نیـز در قبـال آن موظـف بـه ارائـه      
  موضوعات مطرح شده می باشد

جغرافیایی توزیعی کارخانه و  کسب مصالح فروشی معتبر در محدوده دارا بودن جواز .1
  عرضه سیمان منحصرا در حوزه محل کسب خود
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  سیمان فله و پاکتی دارا بودن محل کسب مناسب براي انباشت .2
فروش سیمان منحصـرا موظـف بـه مراعـات دسـتورالعمل سـازمان حمایـت در         عاملین .3

  عاملیت می باشند مورد میزان سود
فروش ملزم به تحویل کـل سـیمان دریـافتی بـا صـدور فـاکتور فـروش بـه          املینکلیه ع .4

سوابق آن می باشند تا در صورت لزوم و بـر حسـب مـورد توسـط      خریداران و داشتن
دولتی ذیربط امکان نظارت بر عملکرد آن وجود داشته  کارخانه سیمان و سایر مراجع

  باشد
تعیین می گـردد لـیکن حـداکثر     رخانهمیزان فروش سیمان به هر عامل با صالحدید کا .5

  کند میزان تحویلی نبایستی از دو هزار تن در در ماه تجاوز
موظف به نصب تابلوي عاملیت و اعالم نرخ مصوب فروش  کلیه عاملین فروش سیمان .6

محل کسب خود بطریقی که بطور وضوح در دید  در ابعادي با صالحدید کارخانه در
  باشند خریداران سیمان قرار گیرد می

دریافـت داشـته و اصـل جـواز کسـب       هر عامل فروش فقـط از یـک کارخانـه سـیمان     .7
  گردد مصالح فروشی معتبر عامل بایستی به مهر کارخانه ممهور

دارندگان جواز ساختمانی توسـط عـاملین توزیـع حـداکثر تـا       سقف سیمان تحویلی به .8
اختمانی بـیش از  باشـد و سـیمان دارنـدگان جوازهـاي سـ      یکهزار متر مربع زیربنـا مـی  

  کارخانجات سیمان تامین نیاز گردد یکهزار متر مربع مستقیما توسط
کیسـه   20 تحویل سیمان توسط عاملین فروش براي تعمیرات جزئی ساختمان تا سـقف  .9

  مجاز می باشد
شخصـیت  (عـاملین و اشـخاص حقیقـی کـه مایـل بـه فعالیـت در قالـب شـرکت           کلیه .10

شرایط فوق الذکر شرایط اختصاصی ذیـل را نیـز   بر لزوم داشتن  هستند عالوه) حقوقی
  باشند بایستی دارا

  روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت رائه اساسنامه وا •
 تشکیل شرکت اعم از تعاونی و یا سهامی خاص بطریقی کـه کلیـه اعضـاي    •

آن داراي جواز کسب معتبر مصـالح فروشـی در حـوزه تـوزیعی کارخانـه و      
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  اکتی باشندفله و پ محل انباشت سیمان

  دفاتر قانونی پلمپ شده دارا بودن •
تابلو اعالم عضویت تعاونی و قیمت مصوب فروش در ابعـادي کـه بـا     نصب •

در محل کسب خود در جایی که بطور وضوح  صالحدید تعاونی مشخص و
  در دید خریداران باشد اقدام کنند

فروشـان و یـا شـرکتهاي داراي     تحویـل سـیمان بـه اعضـاي تعـاونی مصـالح       •
سیمان و حـداکثر   یژگیهاي مندرج در این بند بر اساس صالحدید کارخانهو

  باشد 1380میزان سیمان تخصیصی به آنها معادل متوسط عملکرد سال 
دارنــدگان پروانـه هــاي ســاختمانی کــه داراي کــاربري اداري ،   شـرکتهاي تعــاونی و  .11

املین و شـرایط  باشند عالوه بر ارائه مدارك مربوط به عـ  یتجاري، صنعتی و تولیدي م
  اقتصادي هم نام با پروانه ساختمانی ارائه دهند اختصاصی شرکتها بایستی کارت

  میزان سیمان تحویلی به خریداران
نیاز طبق شرایط پیمان و برنامـه   تحویل میزان سیمان طرحهاي عمرانی بر مبناي برآورد .1

  زمان بندي اجرایی
 300مبنـاي عیـار    رده هـاي بتـونی بـر   تحویل سیمان به تولیدکنندگان بتن آماده و فرآو .2

  کیلوگرم در یک متر مکعب بتن
  تا یکصد کیلوگرم تحویل سیمان به ازاي هر متر مربع زیر بنا در پروانه هاي ساختمانی .3
سایر انواع سیمان بایستی نیاز خود را با ارائـه ادلـه فنـی مصـرف بـه کارخانـه        متقاضیان .4

  نوع سیمان به محل پروژه تامین نمایندنزدیکترین واحد تولیدکننده این  سیمان از
پنجم هر ماه فهرست سیمان تحویلی باالي  کلیه کارخانجات سیمان بایستی حداکثر از .5

  دفتر صنایع معدنی ارائه دهند پانصد تن در ماه خود را به سازمان بازرسی و
ــد آمــد    .6 ــی پدی ــه اي شــرایط بحران ــایی کارخان در صــورتیکه در منطقــه توزیــع جغرافی

ذیربط بایستی نسبت به ایجاد مراکز عرضه مسـتقیم سـیمان توسـط خـود و یـا       هکارخان
  کارخانه تا رفع بحران اقدام گردد عاملین متعهد

 انـد در صـورت بـروز هرگونـه تخلـف از جانـب       کلیـه کارخانجـات سـیمان موظـف     .7



 193    اقتصاد سیمان ایران و جهان

 خریداران سیمان نسبت به قطع سیمان تحویلی اقدام نمایند و مجاز به فروش و تحویل

  .باشند ها و دالالن نمی به واسطه سیمان
تواند به تعادل عرضـه و تقاضـاي سـیمان کمـک      نکتۀ دیگري که میجدا از مباحث فوق 

نحوي که توقف تعداد بیشتري از واحدهاي ه هاب نماید تنظیم زمانهاي بازسازي و توقف کارخانه
ر واحـد در زمـان خاصـی    که هاتخاذ نمود ترتیبی  باید. همزمان اتفاق نیافتدسیمان در یک زمان 

این تمهیدات نیازمند ائتالف تولیدکنندگان سیمان اسـت   .متوقف شودبراي بازسازي و تعمیرات 
ریـزي بـراي ثبـات بـازار      که اگر مالکیت آنها به بخش خصوصی منتقل گردد، در عوض برنامـه 

اسـت در صـورت    مسلم. ریزي براي تالطم بازار و استفادة بیشتر قرار گیرد تواند جهت برنامه می
انتقال مالکیت به بخش خصوصی سیاستهاي ضـد انحصـار و قـوانین مـرتبط بـا ایـن موضـوع در        

   .جهت ایجاد ثبات بازار سیمان بسیار مهم است
سـیمان مربـوط بـه بسـته      هـاي توزیـع   زیادي از هزینـه همانطور که قبال ذکر گردید درصد 

وضعیت مکانی و  ریزي دقیقی در رابطه با که بتوان برنامه در صورتی. بندي و حمل و نقل آنست
و توزیع و اختالل در وضعیت رقابتی تولید باعث رفع سیمان صورت گیرد، و توزیع  زمانی تولید

ریزي زمانی تولید سیمان فصول سال و منـاطق آب و هـوایی    در برنامه. خواهد شدسیمان صدور 
و باید ترتیبـی اتخـاذ نمـود کـه      ندوثردر رابطه با تقاضاي سیمان مو همچنین کشور مقصد  ایران

  . دنتاثیرات فوق قبالً مورد مالحظه قرار گرفته باش
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  فصلگیري  خالصه و نتیجه

سـیمان در ایـران از   . ایـران پـرداختیم   در این فصل به بررسی ساختار اقتصـادي سـیمان در  
 100فیـت  در شـهرري بـا ظر   1312ساله برخوردار است و اولین واحد سیمان در سال  70قدمت 

هـزار تـن در    100ودحـد واحد تولیدي با ظرفیت بـیش از   40تن در روز بنا شد و درحال حدود 
صـنعت سـیمان همـواره تحـت     . میلیون تن در سـال بـه تولیـد سـیمان اشـتغال دارنـد       32روز و یا 

ایـن محصـول معـدنی در    مهـم   گانمصرف کننـد  زادر حال حاضر ایران و حمایت دولت بوده، 
  . باشد جهان می

تعـادل بـین    مبه عدو تقاضاي روزافزون سیمان همواره هاي سیمان  اجراي طرحکند روند 
، موجـب بـه وجـود آوردن    هـاي دولتـی   منجر شده و با قیمت گذاري عرضه و تقاضاي این کاال

گردیده است و مسلماَ در صورتیکه عرضه سـیمان نتوانـد،   سیمان بازار سیاه و سیستم چند نرخی 
نیـز  ا اشباع نماید، بازتاب منفی آن بر افزایش قیمت مسکن و نیز تشـدید بیکـاري   تقاضاي بازار ر

  . ذاشتواهد گتأثیر خ
میلیارد ریال سرمایه  1000 بیش ازبراي ایجاد یک واحد یک میلیون تنی سیمان در سال 

شوند  آالت تولید سیمان در ایران تولید نمی بخشی از ماشین. سال وقت الزم است 3- 5و حدود 
هاي اخیر پیشرفتهاي زیادي در زمینه تولید  در سال. بایستی از خارج از کشور وارد گردند و

تجهیزات کارخانجات سیمان در ایران صورت گرفته و وابستگی این صنعت را به تجهیزات 
 سرمایه گذار عمده در بخش سیمان تا کنون دولت و بانکها. کاهش داده است% 30خارجی تا 

صوصی به دلیل حجم زیاد سرمایه و حاشیه سود پایین و قیمت گذاري دولتی و بخش خ اند بوده
  .گذاري در صنعت سیمان دارد تمایل کمتري به سرمایه

نمایند که  میلیون تن برآورد می 60-70را حدود  1400مراجع دولتی نیاز کشور براي سال 
  . ر روز را الزم داردتنی د 3000واحد  33تا  30گذاري در  تأمین این مقدار سیمان سرمایه

مباحث بیشتري راجع به پیدایش سیمان و انواع آن و استانداردهاي سیمان در ایران براي 
تاریخچه و تحوالت سیمان کشور از جملۀ مباحث بعدي . اطالع فنی این بحث درج شده است

  .این فصل است
کـار قـرار گرفتـه    میلیون تن در دسـتور   70حداقل افزایش ظرفیت تولید تا حد  هطبق برنام
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، یکی افزایش طبیعی جمعیت است باشد میتوسعه صنعت سیمان از دو جهت مورد تاکید  .است
بـودن   جـوان ، از مـرز یکصـد میلیـون نفـر تجـاوز نمایـد و دیگـر        1385رسد تا سـال   که بنظر می

رسد با ورود نیمی از جمعیت که در حال حاضر در داالن سنی  ر میظجمعیت کشور است که بن
 افـزایش سال قرار دارند، نیاز به واحدهاي مسکونی، تقاضاي ایـن کـاال را نیـز بـه شـدت       20ر زی

ریزي مطلوب، کشور را با مسائل و مشـکالت سیاسـی و اجتمـاعی     داده و در صورت عدم برنامه
کیلـوگرم اسـت در    360سرانه مصرف سیمان در کشور چیزي در حدود  .روبرو خواهد ساخت

  . شود کیلوگرم براي هر فرد پیش بینی می 600آینده، این رقم در حد سال  20حالیکه براي 
در بخش بعدي به جزئیات عرضـۀ سـیمان پـرداختیم و عوامـل مـؤثر در عرضـۀ سـیمان را        

را تـابعی   ي تولید سـیمان رداري از ظرفیتهاب توان نوسانات نرخ بهره بطور کلی می. بررسی کردیم
و در این میان نقش متغیرهـاي محیطـی در فقـدان امکـان     از متغیرهاي مدیریتی و محیطی دانست 

تـوان گفـت از جملـه     مـی . برداري از ظرفیتهاي خالی موجود، ارتبـاط بیشـتري داشـته اسـت     بهره
یت مکانی کارخانه تولید سیمان نسبت به مراکـز و بازارهـاي مصـرف    ععوامل مؤثر محیطی، موق

هاي ساخت و سـاز، عمرانـی و    و رشد فعالیتدر اینحال تقاضاي سیمان نیز تابعی از رونق . است
. اردو اقتصادي دباشد که تا حد زیادي بستگی به شرایط محیطی و آب و هوایی  بازار مسکن می

ایی سیمان امکـان ذخیـره بلنـد مـدت آنـرا سـلب       یبا توجه به اینکه از یک طرف ویژگیهاي شیم
اي را بـراي ذخیـره سـازي     دهو خواص فیزیکی آن امکانات و فضاي پر حجـم و گسـتر   نماید می
برداري از ظرفیتها نیز با تبعیت از ایـن شـرایط در فصـول سـرد رو بـه کـاهش        طلبد، نرخ بهره می

توان با در نظر گـرفتن تنـوع    اگرچه می. گذاشته و در فصول گرم، معموالً با افزایش مواجه است
ر فصول کـاهش تقاضـا،   ل محصول به مناطق داراي تقاضاي بیشتر، دمآب و هوایی کشور، با ح

بسـته   وهـاي بـاالي حمـل و نقـل      از شدت اثرگذاري پدیدة فصلی کاست، لیکن تحمیـل هزینـه  
  . شود این امکان با محدودیت مواجه می، بندي

روز از سال و در سه نوبت کاري صورت  330تا  300در واحدها بین  سیمانمعموالً تولید 
ها، توقف یک تا دو ماه  آالت و کوره و عمر ماشینگیرد و بهمین علت با توجه به استهالك  می

البته ایـن دوران توقـف همـواره در    . از سال براي انجام تعمیرات و بازسازي اجتناب ناپذیر است
ریـزي عمـومی بـراي دوره     در صـورتیکه برنامـه  . گیـرد  محاسبۀ ظرفیت اسمی مـد نظـر قـرار مـی    
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تفاوت ناگهانی عرضـه و تقاضـا، قیمتهـا را     ها وجود نداشته باشد، ممکن است بازسازي کارخانه

بیش از حد واقعی نشان دهد و همین امر موجب دخالت دولت شده و نهایتـاً منجـر بـه نوسـانات     
  . ناخودآگاه در ظرفیتهاي تولیدي گردد

عرضه سیمان در سالهاي آینده تحت تاثیر دو عامل قابل پیش بینی اسـت، یکـی از طریـق    
هاي موجود سیمان و دیگر از طریـق راه انـدازي واحـدهاي     کارخانه افزایش ظرفیت بهینه سازي

بینی تولیـد سـیمان    ید سیمان نهایتاً به پیشاسمی تول با بدست آوردن ظرفیت. سیمانتولید جدید 
  .خواهیم پرداخت

بهبـود ظرفیتهـاي تولیـدي در     برنامـۀ آالت صـنعت سـیمان،    با توجه بـه فرسـودگی ماشـین   
انـدازي   راه، افـزایش ظرفیـت اسـمی از طریـق     1388تـا سـال   . ده اسـت ارائه شواحدهاي سیمان 
 حـدود دو برابـر   بهبـود خطـوط فرسـوده بـه     و  سـازي واحـدهاي قـدیم    و بهینـه واحدهاي جدید 

  . فزایش خواهد یافتا
  در سال تن سازي واحدهاي قدیم، و بهینهاندازي واحدهاي جدید  راه سیمان باافزایش تولید 
  1384  1385  1386  1387  1388  

  11160000  8250000  14155000  3820000  7860000  اندازي بی احتساب زمان راه جمع
  77773000  66613000  58363000  44208000  40388000  ظرفیت اسمی تولید در پایان سال

  7774000  11112000  9508000  6698000  3241000  اندازي با احتساب زمان راه جمع
  70861000  63087000  51975000  42467000  35769000  ظرفیت اسمی تولید در سال

  1384دفتر صنایع معدنی، وزارت صنایع و معادن، فروردین 
کارگاههـاي  در قالـب   هـاي غیرفلـزي   کـانی ن تولیـد کننـدگا  مبحث عرضه را بـا بررسـی   

و از لحـاظ شاخصـهاي مختلـف ارزش افـزوده و اشـتغال و مالکیـت بررسـی        کوچک و بزرگ 
اي به فرآیند و استاندارد تولید سـیمان در آنهـا    شماري کارخانجات سیمان اشارهنماییم و با بر می

  . داریم
سري هاي اقتصادسنجی و بکارگیري آمار  براي بررسی عرضۀ سیمان با استفاده از روش

ند که خالصۀ عرضۀ سیمان مورد بررسی قرار گرفتبا ساله، عوامل مختلف در رابطه  40زمانی 
ظرفیت سازي،  که شود مالحظه می. سنجی عرضۀ سیمان درج گردیدآن در الگوي اقتصاد
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مهمترین نقش را در عرضه سیمان داشته در حالیکه قیمت عمده فروشی سیمان نقش 
و زا  و این امر حاکی از نقش عوامل برون نماید سیمان بازي میدر عرضه را تري  ضعیف

   .استبوده عت توسعه این صنراه در گذاري دولتی  مشکالت ناشی از قیمت
هاي موجود سیمان و  روند بهینه سازي کارخانها استفاده از اطالعات عرضه سیمان را ب

با استفاده از رگرسیون تولید از طریق راه اندازي واحدهاي جدید سیمان  ظرفیتوند افزایش ر
یت دیگري که قیمت در آن مطرح نیست پیش بینی نمودیم و با استفاده از اطالعات افزایش ظرف

به عبارت دیگر با . کنیم حل می 1388تا  1384در سالهاي آینده رگرسیون فوق را براي سالهاي 
  . شود بینی می حل این معادله عرضۀ سیمان براي سالهاي مزبور پیش

پردازیم تا در نهایت بتوان عرضه و تقاضاي سیمان  در مبحث بعدي به تقاضاي سیمان می
هر سیمان در سهم مصرف در بخش تقاضاي سیمان . ایسه نموددر سالهاي آیه را با یکدیگر مق

نماییم و ضمن نگاهی بر موقعیت سیمان  و مصرف مناطق را مالحظه می یک از بخشهاي کشور
ایران در حوزه خاورمیانه، بعد از مصر، . کنیم ایران در منطقه تقاضاي آینده سیمان را بررسی می

  . راستدومین مقام تولید در خاور میانه را دا
. نمـاییم  بینـی مـی   را بررسی و پـیش تقاضاي سیمان با استفاده از مدل اقتصادسنجی سیمان، 

عالوه بر قیمت، تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل افـزایش درآمـد سـرانه و توسـعه     تقاضاي سیمان 
. رو بـه افـزایش بـوده اسـت    بـا یـک رونـد صـعودي     همـواره  کمی و کیفی مسـکن و سـاختمان   

ختلف حاکی از افـزایش تقاضـاي سـیمان در سـالهاي آتـی اسـت و بـا توجـه بـه          هاي م بینی پیش
اهمیت ساختمانهاي بتنـی در سـالهاي آینـده و بـه خصـوص تحکـیم ایـن سـاختمانها در منـاطق          

خیز مختلف ایران، تقاضا براي سیمان بـیش از پـیش از اهمیـت بیشـتري برخـوردار خواهـد        زلزله
بینی روندهاي بلندمدت کـاربرد زیـادي نـدارد لـذا از      پیشنظر به اینکه متغیر قیمت در   . بود

 هاي متعـدد مـدل  هـاي طبـق برآورد  .بینی مصرف سیمان اسـتفاده نمـودیم   الگوي دومی براي پیش
ارزش افـزوده بخـش سـاختمان در تولیـد ناخـالص داخلـی       تاثیرپذیري تقاضـا ناشـی از افـزایش    

و بـا   اخالص داخلـی در برنامـه چهـارم   براساس افزایش تولید ن. محسوس مالحظه شدند غیرنفتی
با توجه به توسعه صـنعت سـیمان و پـیش     .بینی شد پیش، تقاضاي سیمان استفاده از الگوي مزبور

لـذا در  . نمـود بینـی   سیمان در ایـران را پـیش   صادراتتوان  بینی تقاضاي داخلی این محصول می
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ــرداختیم   ــه صــادرات و صــادرکنندگان ســیمان پ ــا توجــه. مبحــث بعــد ب ــه  ب ــتب ــزایش ظرفی  اف

در کشور باعث ایجاد مـازاد عرضـه   هاي سیمان، و جدول زیر، عرضه و تقاضاي سیمان  کارخانه
جـدول  . امکان صدور آن به خارج از کشور باید فراهم شـود به میزان جدول زیر خواهد شد که 

و در هاي بخشهاي قبلی در مورد عرضه و تقاضاي سـیمان بدسـت آمـده     بینی زیر از مقایسه پیش
. مشخص گردیده اسـت هاي آینده  سیمان براي سالو تولید قابل صدور  روند عرضه و تقاضاآن 

هـاي ارائـه    هـاي مقـرر در برنامـه    الزم به ذکر است که ارقام تولید سیمان مبتنی بر ظرفیت سـازي 
شده براي سالهاي مذکور در جدول زیر است و چنانچه ایـن ظرفیـت سـازیها طبـق برنامـه پـیش       

نه تنها مازاد قابل صدور نخواهیم داشت بلکه کسري هم در سـیمان کشـور وجـود خواهـد     نرود 
   .داشت

  )میلیون تن( عرضه، تقاضا و تولید قابل صدور سیمان برآورد 

 مازاد قابل صدور مصرف سیمان تولید سیمان سال

1384 0/34  0/32  0/2  

1385 6/37  4/33  2/4  

1386 8/42  8/34  0/8  

1387 7/49  4/36  3/13  

1388 3/57  1/38  2/19  

شود که ایـن رقـم،    میلیون تن سیمان در سال در ایران تولید می 32در حال حاضر بیش از 
طبق برآورد فوق، مازاد عرضۀ سیمان . ایران را در رده تولیدکنندگان مهم سیمان قرار داده است

نیـاز کشـورهاي همسـایه،     میلیون تن خواهد رسید، و بـا توجـه بـه    19، به 1388در ایران در سال 
عـالوه بـر بازارهـاي صـادراتی     . گـردد  امکان صدور محصول این صنعت بیش از پیش فراهم می

کشورهاي حوزه خلیج فارس و نیز دریاي خزر، امکان پیوستن افغانستان و عـراق بـه کشـورهاي    
ولیـد سـیمان   بینـی اسـت و بنـابراین توسـعه و رشـد ت      وارد کننده سیمان از ایران کامالَ قابل پـیش 

ریـزي دقیـق و جـدي     برنامه. ریزي نمود نیازمند الزاماتی است که همچنان باید در مورد آن برنامه
براي امکانات خاص بارگیري و تجهیز بنادر و نیز امکانات نگهداري و دپوي مناسب با توجه بـه  
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دکننـدة  هـاي تولی  شرایط آب و هوایی مد نظـر  قـرار گیـرد زیـرا در غیـر ایـن صـورت کارخانـه        
سیمان، با کاهش قیمت سیمان ناشی از عرضۀ زیاد سیمان در سالهاي آینده، ناگریزند ظرفیتهـاي  

در ایـن حـال احتمـال    . تولیدي ممکن را کاهش داده و یا با رقابتی ناسالم در بازار فعالیت نمایند
 .بحران در این صنعت استراتژیک افزایش خواهد یافت

آالت مورد نیاز تولید سیمان از  رصد تجهیزات و ماشیند 30تا  20در وضعیت فعلی فقط 
توان با ارتقاء فناوري، این نسبت را که شامل جعبه  شود، در حالیکه می طریق واردات تامین می

ها و موتورهاي برقی است، با استفاده از تخصص داخلی به حداقل ممکن  دنده، سنگ شکن
امکان دستیابی م بازارهاي صادراتی یکی از مباحث مهم در تسخیر مداو. نزدیک نمود

  . آالت مورد نیاز وارداتی است ماشیندانش الزم براي تولید متخصصین داخلی به 
تـک   ها صدمۀ زیادي به تجارت جهانی و تک اي نسبت به تعرفه بطور کلی موانع غیرتعرفه

ایجـاد انحـراف   عموماً از لحاظ آثار قیمتی و حمایتی ناشفافند و سـبب   آورد و کشورها وارد می
تواننـد اثـرات    گرچه ایـن موانـع مـی   . شوند در الگوهاي تولید و مصرف و تجارت در اقتصاد می

مطلوبی بر حمایت از تولیدکنندة داخلی داشـته باشـند ولـی براسـاس نظریـات مختلـف تجـارت        
خواهـد  الملل  توان نشان داد که این محدویتها عمالً باعث کاهش رفاه در جامعۀ بین الملل می بین
. اي است که پایش یا مـانیتور و کنتـرل آن مشـکل اسـت     از طرفی طبیعت این موانع به گونه. شد
اي خـود را کـه بـه     بایسـت موانـع غیرتعرفـه    هاي دور اروگوئه کشورها می براساس موافقتنامهلذا 

نحوي در بازرگانی خارجی مؤثر است از میان برداشته و با احتساب رقمی معادل حمایت ضمنی 
  . اي مزبور ارقامی بعنوان تعرفه تعیین و در گمرکات خود اعمال نمایند مرتبط با موانع غیرتعرفه

هـاي   کانی در بازرگانی خارجی ایران در بخش اي با توجه به ناهمسو بودن موانع غیرتعرفه
در ایـن  توان گفت که برداشتن این موانع همگی به کارائی بازرگانی خارجی ایـران   می غیرفلزي

خواهد افزود زیرا همسو نبودن این موانع به معنی داشتن اثرات مثبت و منفی و بـر خـالف   خش ب
لذا . باشند جهت یکدیگر در اجراي یک نوع سیاست مثالًً تحدید واردات با تشویق صادرات می

ها  اي به تعرفه هاي سازمان جهانی تجارت مبنی بر لزوم تبدیل موانع غیرتعرفه با توجه به موافقتنامه
اي بوقوع بپیوندد تا چه برسـد   رسد اشکاالت چندانی در جهت حذف موانع غیرتعرفه به نظر نمی

  .ها به تبدیل آنها به تعرفه
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واردات با ارز هاي غیرفلزي شامل موارد  اي واردات در بخش کانی موانع عمدة غیرتعرفه

ض ثبت سفارش واردات، بازرگانی، واردات بدون انتقال ارز، واردات در مقابل صادرات، عوار
محدود به موارد خاص، واردات در مقابل ) بدون انتقال ارز(واردات ارزي محدود، واردات 

صادرات محدود به موارد خاص، واردات مجاز،واردات غیرمجاز، واردات مشروط، ممنوعیتها 
رفلزي هاي غی اي در صادرات سیمان و سایر کانی موانع عمدة غیرتعرفه. شود بسیار محدود می

شامل صادرات مجاز، صادرات غیرمجاز، واردات در مقابل صادرات، مجوزهاي خاص حسب 
مورد، صادرات مشروط، صادرات عمدتاً مشروط، پیمان ارزي، پیمان ارزي صوري است، پیمان 

  .ارزي تقریباً صوري، قیمت گذاري الزامی، تخفیف در پیمان ارزي در نظر گرفته شدند
اي بـه دلیـل    به وضوح نتیجه گرفتیم که حـذف موانـع غیرتعرفـه    صلفبا انجام محاسبات م

هاي غیرفلزي نخواهـد   ناسازگاري و ناهم جهت بودن آنها تأثیر چندانی بر تجارت خارجی کانی
  . داشت

اي و ارزي بر نرخ مـؤثر حمایـت از صـنایع مختلـف تحلیـل       چگونگی اثر سیاستهاي تعرفه
غیرفلزي از کمترین حمایت مؤثر و صـنایع تولیـد فلـزات    نتیجه این بود که صنعت کانی . گردید

نرخهـاي   1372از طرفی تا قبل از سـال   .اند اساسی و شیمیایی از بیشترین حمایتها برخوردار بوده
این مسئله بـه دلیـل   . است  تعرفه نقش قابل توجهی در افزایش نرخ مؤثر حمایت از صنایع نداشته

نـرخ ارز بـراي واردات نهـاده مهمتـرین      1368ت و در سـال  پایین بودن نرخ تعرفه مؤثر بوده اسـ 
، صنایع تولید فلزات اساسی پوشاك و 1374در سال . عامل افزایش نرخ حمایت مؤثر بوده است

بـا   1377در سـال  . انـد  مواد غذایی، آشامیدنی به ترتیب باالترین نرخهاي مؤثر حمایـت را داشـته  
عرفه بار دیگر به حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی   تغییر مقررات صادرات و واردات، نرخهاي ت

در همان . تبدیل شد و در اغلب صنایع نرخهاي مؤثر حمایت از کاالهاي نهایی افزایش پیدا کرد
سال تولید فلزات اساسی، مواد غذایی و آشامیدنی، چـوب و محصـوالت چـوبی و پوشـاك بـه      

تـرین نـرخ مـؤثر حمایـت      زي از پـایین ترتیب از باالترین حمایتها و صنایع نساجی و کانی غیرفلـ 
  . اند برخوردار بوده

هاي نهائی به عدم وجود یک استراتژي مشخص ارائه حمایت از صنایع مختلف  بررسی
گردد زیرا که تغییرات قابل توجهی که در میزان حمایتهـاي مـؤثر طـی سـه سـال مـورد        ختم می
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بنـدي صـنایع مختلـف اسـت و      ولویتبررسی وجود دارد که نشانگر تغییرات مداوم سیاستها در ا
مشخص نیست که کاهش و افزایش حمایتها براساس چه اولویتی در سیاسـتهاي صـنعتی کشـور    

  . بوده است
اي موجود در اقتصاد ایران از  اي و غیر تعرفه همانگونه که مالحظه گردید موانع تعرفه

ها و  وجود انواع تعرفه. است جمله موانع موجود بر سر راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
نرخهاي باالي تعرفه باالخص در صنعت سیمان، سیاست قیمت گذاري و مداخله سازمانها و 

هاي متعدد در امر قیمت گذاري و توزیع سیمان منجر به آن شده که درجه حمایت باالیی  کمیته
لها انگیزه هاي صادراتی در برخی سا بعالوه وجود ممنوعیت. از صنعت سیمان بعمل آید

میلیون تن اگرچه کمبود  30تولیدکنندگان را کاهش داده و لذا افزایش ظرفیت سیمان در سطح 
هاي بعمل آمده از این بخش و  تقاضاي موجود را جبران خواهد کرد اما بدیل شدت حمایت

هاي آن قادر به  هاي دستوري و دخالت در نحوه توزیع سیمان، صنعت سیمان و فرآورده قیمت
  .بت با محصوالت مشابه خارجی نبوده و نیست رقا

گذاري دولتی و نتیجتاً  بازار فعلی سیمان شاهد قیمت. موضوع بعدي قیمت سیمان است
این پدیده ناشی از همان اشتباه قدیمی سیاستگزاري در . وجود بازار موازي فروش سیمان است

در صورتی که حمایت از . اندد کننده می ایران است که نفع اقتصاد کشور را حمایت از مصرف
تاکنون اقدام مؤثري جهت اجراي . کننده خواهد بود مصرف کننده به نوعی زیان مصرف

مصوبات مربوط به آزادسازي قیمت سیمان صورت نپذیرفته است و این در شرایطی است که 
است از باشد و تمام سهام آن متعلق به دولت  صنعت فوالد که تقریباً صنعت جایگزین سیمان می

درصد قیمت جهانی مورد معامله قرار گرفته و اخیراً  50سال گذشته نیز به نرخ تعادلی و بیش از 
اي و روزانه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مورد داد و ستد  نیز در بورس فلزات به قیمت لحظه

مواردي به تنظیم عرضه و تقاضاي سیمان، بایستی هماهنگ با قیمت فوالد که در . گیرد قرار می
در حال حاضر قیمت فوالد نسبت به قیمت . باشد، توأم گردد عنوان کاالي جایگزین سیمان می

 1به  18در حالی که این قیمت در ایران، حدود . است 1به  5سیمان در معیار جهانی، حدود 
سیمان خواهد  بوده و بیانگر بیش از حد ارزان بودن قیمت سیمان و به تبع، مصرف غیرکاراي

در حالیکه این قیمت براي بود دالر  20هر تن  1379در سال  قیمت سیمان در ایران. شد
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دالر  36، 38، 31برابر در همان سال ارزانترین کشورها مثل هندوستان، روسیه و چین به ترتیب 

دالر افزایش یافت و این در  38به  1383قیمت سیمان هندوستان در سال . گزارش شده است
باشد که  دالر می 33برابر حدود ) فروش داخلی(یمت مصوب سیمان ایران حالی است که ق

 100در مرز عراق به  1384قیمت سیمان در سال . 1المللی است هاي بین همچنان ارزانتر از قیمت
با توجه به اینکه . دالر نیز متجاوز بود 120دالر در هر تن رسید و این رقم در داخل عراق از 

در ایران به وفور وجود دارد و معموالً   مان، آهک، خاك رس و سنگ گچ،مواد اولیه تولید سی
تر از  نمایند هزینۀ تولید سیمان بسیار ارزان هاي سیمان در نزدیکی این معادن فعالیت می کارخانه

هاي برق، مازوت، گاز، نفت گاز است که  هاي انرژي شامل هزینه هزینه. باشد دیگر کشورها می
  . گیرد ها قرار می اي در اختیار کارخانه یارانهمعموالً با قیمت 

. شود قیمت گذاري سیمان از لحاظ موانع بازرگانی به عنوان یک مانع مهم شناخته می
نماید بلکه به دلیل  هاي بازرگانی خارجی سیمان را دچار اختالل می زیرا این امر نه تنها فعالیت

از . آورد قاضا جایگاه ضعیفی به دست میهاي انجام شده در مکانیزم عرضه و ت گذاري قیمت
لحاظ مسائل مرتبط با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز یکی از معضالت در بخش 

ها به  هاي سازمان تجارت جهانی پرداخت یارانه از لحاظ موافقتنامه. سیمان همین امر خواهد بود
اصوالً قیمت . ایست مرتفع گرددگذاري کاالها ب انحاء مختلف حتی با اجبار از طریق قیمت

گذاري دولتی سیمان در ایران باعث شده است که دولت سهمیه بندي در توزیع را نیز به عهده 
اتخاذ چنین روشی موجب گردیده است که قیمت سیمان با نرخ دولتی کمتر از نرخ آن . بگیرد

  .ستدر بازار آزاد شده و این امر موجب اختالل در بازار سیمان گردیده ا
متوسط قیمت بازار آزاد سیمان خاکستري و سفید در مقایسه با قیمتهاي رسمی در همه 

تواند نوسانات قیمتی را در  ها، می مناطق یکسان نیست و بنابراین زمان توقف تولید کارخانه
در عین حال هر چه دخالت دولت در تعیین قیمت سیمان کمتر شود . مناطق مختلف بیشتر نماید

تري برقرار  اري سیمان بر عهده نیروهاي بازار گذاشته شود، تعادل قیمتی باثباتگذ و قیمت
برداري و نیز نوسازي  تواند نقش مهمی در توسعه ظرفیت قابل بهره شود، بلکه این امر می می

این امر، یعنی برقراري قیمت تعادلی براي سیمان، نه . تر سیمان داشته باشد هاي قدیمی کارخانه

 

1 http://www.thehindubusinessline.com/2004/10/07/stories/2004100701750200.htm 

http://www.thehindubusinessline.com/2004/10/07/stories/2004100701750200.htm
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گذاري در این صنعت تشویق خواهد نمود، بلکه به تدریج  صوصی را براي سرمایهتنها بخش خ
گذاري دولتی باعث از بین  به عبارت دیگر قیمت. بازار سیاه سیمان را نیز محدود خواهد ساخت

الزم به ذکر است . گذاران نهادي و خصوصی در این صنعت خواهد شد هاي سرمایه رفتن انگیزه
جام شده توسط وزارت صنایع و معادن، با توجه به رشد جمعیت و جوان که طبق برآوردهاي ان

میلیون تن  70به  1400هاي عمرانی در آینده ایران در سال  بودن جمعیت آن و اجراي پروژه
بایست ساالنه دو میلیون تن  به عبارت دیگر بر طبق ارقام فوق می. سیمان احتیاج خواهد داشت

گذاري در  این در حالی است که هم اینک براي سرمایه. شودبه ظرفیت سیمان کشور افزوده 
اي بالغ بر یک هزار میلیارد ریال احتیاج  ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی در سال به سرمایه

گذاري بخش خصوصی  دارد که با توجه به سنگین بودن هزینه فوق باید زمینه الزم براي سرمایه
  .در صنعت فوق فراهم شود

در . قرار دارد دوم شبکه حمل و نقل کشور داراي تأثیر زیادي بوده و در رتبهسیمان روي 
. ز خواهد شدسالهاي آتی که ظرفیت تولید سیمان افزایش نیز خواهد یافت این اهمیت بیشتر نی

از کل حمل % 9/11میلیون تن سیمان در سطح کشور حمل شده است که 2/28، 1383در سال  
لومتر طی شده در سطح کی –متوسط هزینه هر تن . دهد تشکیل می و نقل کاال در آن سال  را

ریال است که به طور متوسط هزینه هر تن کیلومتر طی شده در سطح درون استان  203کشور 
هزینه هر تن کیلومتر طی . باشد می 1383ریال در سال  192ریال و در سطح برون استانی  340

میلیون تن حمل و نقل  15376 حدود. ال استری 284شده در سطح کشور براي حمل سیمان 
میلیارد ریال هزینه  4366اي معادل  متعلق به سیمان بوده و هزینه 1383کاال در کشور در سال 

قیمت حمل سیمان باالتر از متوسط قیمت حمل سایر . بوده است 1383حمل سیمان در سال 
  . باشد کاالها می

حجم . بی، غرب و جنوب غربی مستقر هستنداکثر کارخانجات در مناطق شمال، شمال غر
باشد و این در حالی است  باالي تولید سیمان مربوط به کارخانه هاي تهران و سپاهان اصفهان می

که حجم باالي تقاضاي سیمان مربوط به استان خوزستان بوده است، همچنین از جمله استانهایی 
ران، اصفهان، فارس، مازندران و گیالن را اند استانهاي ته که بیشترین تقاضاي سیمان را داشته

، 1379بطور مثال میزان تولید کارخانجات سیمان در استان خوزستان در سال . توان نام برد می
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، این در حالی است که مقدار تقاضاي )درصد از کل کشور 4/7(میلیون تن بوده است  76/1

و یا در استان فارس . باشد می) ردرصد از کل کشو 15(میلیون تن   05/3استان در سال مذکور 
درصد از کل  6/5(میلیون تن  4/1با وجود چهارکارخانه سیمان و تولید ساالنه نزدیک به 

را داشته است به ) درصد از کل کشور 8( میلیون تن  6/1، در سال مذکور تقاضاي )کشور
ط مسافت طی شده هزار تن سیمان به استان وارد نموده که با متوس 400همین دلیل نزدیک به 

هاي  کیلومتر در هر سفر نشانگر عدم برنامه ریزي در حمل و نقل این کاال و صرف هزینه 538
  . باشد اضافی در سطح منطقه می

وضعیت حمل سیمان از نظر بعد مسافت در سطح کشور بدون در نظر گرفتن مبادي، در 
یابد، میزان  مان افزایش میوضعیت نسبتاً مناسبی است بطوریکه هر چقدر طول مسافت سفر سی

کیلومتر انجام شده  500درصد حمل سیمان در زیر  90حدود . حمل آن کاهش یافته است
را ) بعد مسافت(بایست این رقم  است که البته نباید به این مسئله زیاد خوش بین بود چرا که می

تر طی شده گزارشات حمل سیمان به تفکیک مبادي بر حسب کیلوم. تا حد امکان کاهش داد
کیلومتر داراي حمل  1000هاي باال حتی باالي  دهند که تعدادي از استانها در مسافت نشان می

هاي الزم بتوان شعاع مسافت سفرهاي سیمان را تا  ریزي اگر با برنامه. باشند سیمان با تناژ باال می
شود  یدرصد از حمل مضاعف سیمان در سطح کشور کاسته م 35کیلومتر کاهش داد،  200

هاي ناشی از حمل و نقل سیمان در مسافتهاي  که آن نیز موجب کاهش حجم باالیی از هزینه
در منطقه جنوب غربی تولید سیمان به میزان تقاضاي آن نیست و در منطقه . باال خواهد بود

این امر باعث . شمال غربی با مازاد تولید سیمان نسبت به مقدار تقاضاي آن مواجه هستیم
حمل و نقل سیمان از مناطقی که داراي مازاد تولید هستند به مناطقی که تقاضاي سفرهاي 

کیلومتر  200هاي کمتر از  بیش از سه چهارم سیمان کشور در فاصله. شود بیشتري دارند می
از سیمان حمل شده در ایران در % 8/11نمائیم که  شود و فقط به استان تهران اشاره می حمل می

در حال حاضر علیرغم اینکه . کیلومتر در استان تهران اتفاق افتاده است 100فاصلۀ کمتر از 
شود ولی همچنان طوالنی بودن  هاي توزیع سیمان براي کارخانجات سیمان تهیه می برنامه

  . توان کوتاه نمود ریزي بیشتر می سفرهاي سیمان را باز با برنامه
% 40را دارد بطوریکه ساالنه  اي بیشترین سهم مصرف سوخت در کشور حمل و نقل جاده
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گردد که تنها سهم سیمان از مصرف سوخت  هاي نفتی در این بخش مصرف می از کل فرآورده
بـا توجـه بـه حجـم عظـیم یارانـه       در حـال حاضـر   . باشـد  می%  59% * 14% * 40% = 38/3 معادل

  . تواند قابل توجه باشد سهم بخش سیمان میدر بخش حمل و نقل سوخت 
ل ریلی به عنوان یکی از مدهاي مؤثر در حمل و نقل داراي منـافع غیرآشـکار   حمل و نق 

توانـد بـه عنـوان یکـی از سیسـتمهاي       باشد که با توجه به وجود زیرساختار مناسب  می زیادي می
دوازده درصـد از حمـل بـار در    ، 1383در سـال   .حمل سیمان در کشور مورد استفاده قرار گیرد

6اي بین  این سیستم نسبت به سیستم حمل جاده .جام شدکشور توسط سیستم ریلی ان
9 اتـ  1

1 
صرفه جویی در مصرف سوخت داشته و بازاء واحد حمل بار هفت برابر انرژي کمتري مصـرف  

کــل  دردرصـد   55/0درصـد  و در حالـت خوشــبینانه     36/0یعنــی در حالـت بدبینانــه   .کنـد  مـی 
هـا در هـر دو سیسـتم مطـابق      میزان  و هزینه آالینده. گردد رف انرژي کشور صرفه جویی میمص

  .گردد جدول زیر برآورد می
  میزان آالینده 

 SMP  SOX SXHY CO2  نوع آالینده

  25/0  48/0  96/0  74/0  اي حمل و نقل جاده
  04/0  07/0  15/0  11/0  حمل و نقل ریلی

  
  ها  میلیون ریال هزینه آالینده

 NOX SOX CO2  نوع آالینده

  02/0  56/20  49/2  حمل و نقل جاده اي
  003/0  13/3  38/0  حمل و نقل ریلی

                                                                
اي به بخش راه آهن  بخش جاده از) کیلومتر –تن (با انتقال هر میلیارد واحد حمل و نقل 

بـر اثـر سـوانح و     83همچنـین در سـال    .گردد ود عاید اقتصاد ملی کشور میمیلیون دالر س 5/22



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    206
نفر مجروح گزارش گردیده که خسارا ت  ناشـی از   245754نفر کشته  26089اي  حوادث جاده
 4/3ایـن رقـم معـادل    از ریال می باشـد کـه   میلیارد  400اي در کل کشور معادل  تصادفات جاده

  1.گردد وط میآن به حمل و نقل سیمان مربدرصد 
طبـق قـوانین حمـل و نقـل بـار در راههـا        اي هاي حمل جـاده  استفاده بهینه از سیستمجهت 

در از سوي هر یـک از محورهـاي وسـایل نقلیـه براسـاس بـار بـر سـطح راه          هحداکثر فشار وارد
  :استمقرر گردیده جدول 

  تن  6  چرخ2  محورهاي راهنما
  تن 13  چرخ 4  محورهاي منفرد
  تن 20  چرخ 8  محورهاي زوج
  تن 19    کامیون دو محور
  تن 26    کامیون سه محور

  تن 26    تریلی سه محور ده چرخ
  تن 32    تریلی چهار محور ده چرخ

  تن 34  چرخ 12  تریلی پنج محور 
 تن 40  چرخ 18  تریلی پنج محور 

. د یابـ  تن افزایش می 38متر باشد ظرفیت تریلی تا  2در صورتیکه فاصله محورها بیش از 
تـوان   مـی ) متـر  2بیش از ( با توجه به روند جهانی ناوگان حمل ونقل و استفاده از محورهاي باز 

کـه در صـورت   برد در ناوگان حمـل سـیمان بکـار   را استفاده از وسایل حمل بار با ظرفیت بیشتر 
به بهره وري ناوگان حمل و نقـل سـیمان افـزود کـه خـود      % 10توان  می جهیزاتاستفاده از این ت

 و هـاي غیرمحسـوس آلـودگی هـوا     قیمت تمام شده سیمان و همچنین هزینـه کاهش تواند در  می

 

توان از شبکه حمـل ونقـل ریلـی     هاي حمل و نقل می با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسالمی شرکت 1
ضـمناً مجمـع تشـخیص    ). 7/4/84(اینـد  آهن به تامین ناوگان مربوطه اقدام نم با اخذ مجوز از شرکت راه

مصلحت نظام نیز در مصوبات خود تقویت سیستم ریلی و بکارگیري راهکارهاي اجرایی نظـام حمـل و   
  .نقل راهکارهاي مناسبی جهت حمایت از سیستم حمل ریلی ارائه گردیده است
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  .مصرف سوخت و اضمحالل راه بسیار مؤثر باشد وتصادفات 
. باشد هاي تولید دارا می سیمان، هزینه انرژي سهم باالئی را نسبت به کل هزینهت در صنع

هاي  در بررسی .ران در اولویت هستندهتاز لحاظ مصرف انرژي استانهاي اصفهان، خوزستان، 
به منظور سازي مصرف سوخت  ادارة بهینه 1379صنعت سیمان در سال سازي سوخت در  بهینه

هاي تولید، مصرف ویژه انرژي و  شناسائی میزان مصرف انرژي، نوع تجهیزات و تکنولوژي
هایی در قالب  بررسی، سیمان آگاهی یافتن از اقدامات انجام شده و یا قابل انجام در صنعت

بانکهاي اطالعات انرژي و تکنولوژي در صنعت که منجر به تهیۀ  دادانجام هاي تحقیقاتی  پروژه
جوئی  صرفهدر صنعت سیمان،  سازي مصرف انرژي در اثر انجام اقدامات بهینه. سیمان گردید
  .اي در مصارف انرژي الکتریکی و حرارتی حاصل شده است قابل مالحظه

تواند میزان مصرف  سیمان کشور میتولید از تکنولوژي روز دنیا در فرایند استفاده 
کیلو کالري بازاي تولید هر کیلوگرم  680سوخت در این بخش را از یک هزار کیلو کالري به 

میزان مصرف انرژي حرارتی صنعت سیمان کشور، یک هزار کیلوکالري و  .سیمان کاهش دهد
کیلووات ساعت بازاي تولید هر کیلوگرم سیمان  115بخش  میزان مصرف انرژي الکتریکی این

گیگاژول بر تن برآورد  7/4است که مجموعاً شدت مصرف انرژي در این صنعت حدود 
استفاده از تکنولوژي فرایند خشک در تولید سیمان و استفاده از گریت فن در فرایند  .شود می

شدت . تولید سیمان خواهد داشت اثر بسیار زیادي بر مصرف انرژي در خنک سازي کلینکر
گیگاژول بر تن  7/4کشور حدود ) انرژي حرارتی و الکتریکی(مصرف انرژي صنعت سیمان 

  .گیگاژول با سطح استاندارد جهانی خود فاصله دارد 5/1برآورد شده است که حدود 
ین باشد و با گازسوز شدن سوخت ا مربوط به هزینه انرژي میسیمان هزینه تولید  ینبیشتر

بینی از طرف  توان انتظار داشت که موانع قابل پیش تر شدن پروسه تولید می صنعت و کوتاه
قیمت تمام شده هاي متناسب گاز،  در صورت اعمال تعرفهسازمان محیط زیست کاهش یافته و 

  . این محصول نیز بیش از پیش کاهش یابد
باشد که  سید کربن میهاي تولید کنندة گاز دي اک بخش سیمان یکی از مهمترین بخش

از سوي دیگر مصرف انرژي در صنعت . اثرات محیط زیستی مهمی را بر اکو سیستم دارد
بر بودن این صنعت و از طرف دیگر حمل و نقل سیمان در شرایط فعلی که  سیمان به دلیل انرژي
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باشد، سهم بخش سیمان را در آلودگی محیط  بزرگترین قلم کاال در حمل و نقل کشور می

زیست مهم کرده است لذا در بخش مسائل محیط زیستی سیمان به تفصیل بیشتري به این 
اي باعث آسیب  پردازیم و مصائب و مشکالتی که از بابت افزایش گازهاي گلخانه موضوع می

در کشور  اي گازهاي گلخانه پتانسیل کاهش انتشار. نماییم شود را بررسی می به محیط زیست می
وري انرژي یکی از  افزایش بهره. ایع مصرف کننده حاملهاي انرژي باالستفرسودگی صن بدلیل

تا سال % 31با پتانسیلی در حدود  اي گازهاي گلخانه ها براي کاهش انتشار ترین گزینه اقتصادي
توان  با استفاده بهینه از حاملهاي انرژي و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد تقاضا می. است 1400

کاهش  1400 در سال% 4/2به  1378در سال % 2/4ساالنه دي اکسید کربن را از نرخ رشد انتشار 
سایر بخشها  سیاستهاي کاهش در بخش انرژي کشور بسیار موثرتر از سیاستهاي کاهش در .داد
انرژي تجدیدپذیر در تولید برق اندك و هزینه برق تولیدي  در حال حاضر سهم منابع. باشند می

این رو عمده سیاستهاي کاهش بایستی بر جایگزینی سوختهاي سنگین  از .از آنها بسیار باالست
اي متمرکز  آبی، سیکل ترکیبی، تولید همزمان گرما و برق از انرژي هسته با گاز طبیعی، برق

 و بخصوص صنایع تولید سیمان جایگزینی سوخت و بهینه سازي مصرف انرژي در صنعت. شود

نرخ  اي که گردند به گونه ثر در کاهش انتشار پیشنهاد میآهن و فوالد به عنوان سیاستهاي مو
% 50، %70انرژي و تغییر سوخت به ترتیب وري با اجراي بهرهسیمان  بازگشت سرمایه در صنعت

  . است% 182و % 134و در صنایع آهن و فوالد به ترتیب 
هوا  درهر تن کلینکر حدود یک تن گاز دي اکسید کربن تولید در تولید سیمان به ازاي 

کاربرد مواد مکمل سیمان و عدم استخراج مواد اولیه خام مانند سنگ آهک و  .شود میمنتشر 
البته مواد مکمل . سیستم را به حداقل می رساند خاك رس براي تولید سیمان، به هم زدگی اکو

هاي مختلف هستند نیز به نوعی  سیمان مصنوعی که اغلب محصوالت فرعی و زائدات کارخانه
کنند ولی مصرف آنها در بتن و یا دفن آنها آلودگی محیط زیست را  زیست را آلوده می محیط
هاي بتنی افزایش  گفتنی است، با مصرف مواد مکمل سیمان عمر مفید سازه. دهد می کاهش

 .کنترل می شود نیز ها یافته و خرابیهاي زودرس این سازه

 30کارخانجات سیمان حدود اکسید کربن توسط  ر حال حاضر میزان تولید گاز ديد
میلیون تن در سال  70هاي تولید سیمان در حد  باشد و با افزایش ظرفیت میلیون تن در سال می
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میزان تولید دي اکسید کربن به رقمی معادل تولید سیمان در آن سال خواهد رسید که با  1400
تولید سیمان ایران در اي سهم بخش  توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اثر گازهاي گلخانه

از حمل بار کشور % 14از طرفی . هاي محیط زیستی قابل توجه خواهد بود ایجاد آسیب
از آلودگیهاي ناشی از شبکۀ حمل و نقل کشور برعهدة % 14اختصاص به سیمان دارد و لذا 

از انرژي خود را از % 81از طرف دیگر صنایع سیمان کشور حدود  .باشد بخش سیمان می
کنند که عاقبت این کار اثرات نامطلوب دیگري بر تولید گازهاي  فسیلی تأمین میسوخت 
  .اي دارد گلخانه

مزیت اوراق سهام . یمدر مبحث بعدي نگاهی بر سیمان در بازار بورس سهام داشت
امکان و  ارزان بودن و فراوانی منابع اولیۀ تولید ودر دسترس  :شرکتهاي سیمان عبارتند از

ریسک عدم حصول مواد اولیه این ترتیب ه مواد اولیه که بانبوه ها به مراکز  نهنزدیکی کارخا
برداري از سوخت ارزان و انرژي قابل دسترس فراوان که  بهره. نماید براي کارخانه را منتفی می

در صنعت سیمان، هر لیتر مازوت براي مثال . گردد موجب کاهش قیمت تمام شدة تولید می
د در وش ریال مصرف می 160ریال، هر لیترگازوئیل  200 کیلو وات برق ، هر ریال 70معادل 

  . باشد ریال می 450بهاي جهانی هر لیتر مازوت چیزي معادل فقط حالیکه 
بهاي تمام شدة پایین این  در نتیجه سودي است که ازي سیمان بازده نسبتاً مطلوب شرکتها

ایجاد  .برخوردارندینه پائین دستمزد هزو از سوخت ارزان قیمت کارخانجات بدست آمده که 
میلیون تومان  30میلیون دالر هزینه ارزي و حدود  30یک کارخانه دو هزار تنی، مستلزم حدود 

منابع ریالی است که در صورتیکه به طور یکجا این هزینه را با توجه به ارزش فعلی دالر مورد 
میلیارد ریال  600ارخانه، چیزي حدود توان گفت که هزینه ایجاد این ک محاسبه قرار دهیم، می

سال  4درصد و مدت احداث کارخانه را حدود  30کنون اگر نرخ تنزیل متوسط را ا. خواهد بود
شود  گذاري حدود یک هزار میلیارد ریال می فرض نمائیم در اینصورت، ارزش حال این سرمایه

توان گفت که برخی از  یم  ، گذاري و قیمت سهام و در اینصورت با مقایسه ارزش سرمایه
به آینده سهام  EPSطرحهاي تولید سیمان فاقد توجیه اقتصادي است و صرفاَ نمیتوان بر اساس 

به طور کلی در رابطه با بورس سیمان باید توجه داشت که صرفاَ بر اساس مجموع . مطمئن بود
ن شرکتها را تضمین به اضافه ارزش افزوده سهام، نمیتوان آینده مالی ای EPSسود سهام، یعنی 
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  . نمود

باشند و بر  در حال حاضر شرکتهاي سیمان پذیرفته شده در بورس تهران اکثراً قدیمی می
از این رو مبالغ ثبت شده در دفاتر و صورتهاي مالی . اند ریال ایجاد شده 70مبناي نرخ دالر 

بوده و متکی به  از آنجایی که صنعت سیمان سرمایه بر .باشد برمبناي ارزش دفتري آنها می
باشد، هزینه استهالك ماشین آالت بخش مهمی از قیمت تمام شده  اي می آالت سرمایه ماشین

هاي استهالك کمتري را نسبت به  این واحدها هزینه. دهد تشکیل می محصول سیمان را
 بنابر این سودهاي را که در. کنند واحدهاي جدید التاسیس در قیمت تمام شده سیمان منظور می

حال اگر این واحدها . دهد دهند این واقعیت را نشان نمی صورتهاي مالی خود نشان می
رسند بلکه  هاي روز تجدید ارزیابی کنند نه تنها به سوددهی نمی آالت خود را به قیمت ماشین

  . شوند زیانده هم می
د ریال میلیار 1000سرمایه مورد نیاز براي ایجاد یک واحد یک میلیون تنی ساالنه حدود 

برابر ارزش  باشد این در حالیست که ارزش روز شرکتهاي سیمان در بورس حدود دوتا سه می
  . کند این مسئله از انحراف بازار از واقعیت حکایت می. باشد اسمی آنها به قیمت روز می

بخشهاي غیردولتی و عمومی به این  دهر چند عملکرد بازار بورس، کمک بیشتري به ورو
ید، لیکن باید توجه داشت که با توجه به ارزش افزوده باالي این صنعت و در نما صنعت می

مجموع قیمت تمام شده پائین تولید، فرصت مطلوبی را براي بهینه سازي تکنولوژي در این 
در حال حاضر مالکیت عمده صنعت سیمان به انحاء مختلف در . صنعت فراهم ساخته است

همانطور که در همۀ کشورها مالحظه شده . دولت استاختیار دولت و مؤسسات وابسته به 
. شود دولتی بودن مالکیت تولید عمالً باعث گران شدن بهاي تمام شدة محصوالت می

سازي در سیمان به نحو عمده بطوریکه مدیریت را از بخش دولتی سلب و  سیاستهاي خصوصی
  . ش سیمان پدید آورداي در بخ تواند تحوالت عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می

توان به دریافت تسهیالت ارزي از طریق صندوق ذخیرة  هاي سیمان می گذاري در سرمایه
هاي تولیدي و کارآفرینی به  به عنوان بانک عامل در زمینه ها بسیاري از بانک. ارزي اشاره نمود
حقوقی، بر  اعم از حقیقی و یا) خصوصی و تعاونی(بخش غیردولتی    شرایط متقاضیان حائز 

اصالحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و  60نامه اجرایی ماده  آئین   اساس ضوابط مندرج در
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که در بخش مربوط به تأمین  دنکن تسهیالت ارزي پرداخت می شرایط ذیل     طبقایران اجتماعی 
  .اي از این تسهیالت ذکر شده است گذاري در سیمان نمونه مالی سرمایه

 توسط کلیه کارخانجات سیمان کشور از سال ومی فروش و توزیع سیمانمقررات عم
کلیات این مقررات در . به کارخانجات سیمان ابالغ شده است دفتر صنایع معدنیتوسط  1381

عاملین  ،صنایع سیمان بر ،طرحهاي عمرانی و ملیمتن آورده شده است که مواردي چون 
میزان سیمان و  به خریداران ط فروش سیمانضواب. شود می شاملو سایر موارد را فروش 

  .از موارد مطرح در این بخش هستند تحویلی به خریداران
تواند به تعادل عرضـه و تقاضـاي سـیمان کمـک      نکتۀ دیگري که میجدا از مباحث فوق 

نحوي که توقف تعداد بیشتري از واحدهاي ه هاب نماید تنظیم زمانهاي بازسازي و توقف کارخانه
که هر واحـد در زمـان خاصـی    اتخاذ نمود ترتیبی  باید. همزمان اتفاق نیافتدیک زمان  سیمان در

این تمهیدات نیازمند ائتالف تولیدکنندگان سیمان اسـت   .متوقف شودبراي بازسازي و تعمیرات 
ریـزي بـراي ثبـات بـازار      که اگر مالکیت آنها به بخش خصوصی منتقل گردد، در عوض برنامـه 

مسلم اسـت در صـورت   . ریزي براي تالطم بازار و استفادة بیشتر قرار گیرد امهتواند جهت برن می
انتقال مالکیت به بخش خصوصی سیاستهاي ضـد انحصـار و قـوانین مـرتبط بـا ایـن موضـوع در        

   .جهت ایجاد ثبات بازار سیمان بسیار مهم است
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  فصلخذ آمنابع و م
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  13/6/81مسعود سیفی اعالء نشریه آسیا  ،اي نامبارك بحران سیمان در چرخه •
  3/5/81هاي گمرکی نشریه همشهري  تعرفه •
  .اکبر توانگر نشریۀ سیمان ،راههاي ممکن براي کاهش مصرف انرژي در تولید سیمان •
   41 ،ماهنامه سیمان. بازار سیمان در چند کشور اروپایی •
مرکـز   –علی اکبر میرزاده : ترجمه و تنظیم – 74کشور ترکیه ماهنامه سیمان  ربازار سیمان د •

   1378تابستان  –مجتمع صنعتی سیمان آبیک  –تحقیق و توسعه 
   50آینده مثبت صنعت سیمان در آمریکا ماهنامه سیمان شمارة  •
اســمعیل کریمــی  ،صــادرات ســیمان در آمــار صــادرات صــنایع مصــالح ســاختمانی معــدنی  •

   65شماره  –ماهنامه سیمان . یزردشت
  21/11/81ها در صنعت سیمان همشهري  برندگان و بازندگان تجدید ارزیابی دارایی •
مهنـدس بـاقر دوسـتی و     –مدلسـازي عـددي    –بهینه سازي انرژي در فرآینـد تولیـد سـیمان     •

   40مهندس منش محمد پور ماهنامه سیمان شماره 
   11/6/81یا استحکام مواضع صنعت سیمان در ایران آس •
ماهنامـه   ،خـو  علیرضـا یحیـی   ،اي گـامی در جهـت پویـایی محصـول     استانداردهاي کارخانه •

  .79 ،سیمان
آسـیا   ،منصور شکري. استاندارد بر کیفیت مثال زدنی سیمان کردستان مهر تائید دوباره کرد •

24/7/81   
ي نشـریه ایـران   علی غفور. آیند اروپائیان براي سرمایه گذاري در صنعت سیمان به ایران می •

29/4/81   
  20/4/81بهمن آرمان نشریه آسیا  .بحران کمبود سیمان جدي است •
   .67 ،ماهنامه سیمان ،علی اکبر میرزاده) سیمان(المللی  هاي بین آشنایی با سازمانها و انجمن •
   55آسیا و فرصتهاي صادراتی سیمان اکبر حمزه ماهنامه سیمان شماره  •
   44اهنامه سیمان شماره جهانی شدن در صنعت سیمان م •
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   .70 ،ماهنامه سیمان ،بیژن شیخ االسالم زاده) تولید و صادرات سیمان(دانایی توانایی است  •
راهنمـاي الفبـایی طبقـه بنـدي کاالهـاي تجـاري بـر اسـاس جـدول تعرفـه گمرکـی سیسـتم              •
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ســازمان مــدیریت و  –نفــر کــارکن و بیشــتر  10نتــایج آمــارگیري از کارگاههــاي صــنعتی  •
   1379مرکز آمار ایران سال  –ریزي کشور  برنامه

سـال   ،اداره آمـار اقتصـادي   ،بانک مرکزي ،نتایج بررسی کارگاههاي بزرگ صنعتی کشور •
1380.  

، پایــان نامــه دوره  »ارآیی فنــی صــنعتی ســیمان در ایــرانانــدازه گیــري کــ«دادرس رامــین،  •
 .1378کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، 

، وزارت امور اقتصـادي و دارایـی، معاونـت    »طرح کاهش مقررات دولت«صامتی مرتضی،  •
  . 1374امور اقتصادي، 

 معادن دورنما و برنامه پنجساله آتی، وزارت صنایع و ) 1380(دفتر صنایع معدنی  •

هاي ناکامی در اجراي پـروژه هـاي سـیمان کشـور، مجلـس و       ، ریشه)1372(اشرافی، بهمن  •
  پژوهش، سال اول ، شماره دوم

موسسۀ تحقیقات و اسـتانداردهاي   389 – 1346استاندارد و سیمان پرتلند، شماره استاندارد  •
  .صنعتی ایران

  آتی، وزارت صنایع و معادن دورنما و برنامه پنجساله ) 1380مهر (دفتر صنایع معدنی  •
هـاي سـیمان کشـور، مجلـس و      ناکـامی در اجـراي پـروژه    هـاي  ریشه) 1372(اشراقی، امین  •

   .پژوهش، سال اول شماره دوم
. کشورسیمان  بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات). 1380(مهدي بخشی جفرودي  •

 .دانشکده امور اداري و اقتصاد. دانشگاه اصفهان

دانشگاه . در استان اصفهان سیمان بررسی مزیت نسبی صنعت). 1380( حسینعلی فرهمند •
 .دانشکده امور اداري و اقتصاد. اصفهان

  11/6/81گروه معادن و صنایع معدنی، استحکام مواضع صنعت سیمان در ایران نشریه آسیا  •
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نایی بــا مقــررات گمرکــی و تــرخیص کــاال، موسســه مطالعــات و آشــ) 1377(بنــایی، رضــا  •
 .پژوهشهاي بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

آثار کمی الحاق ایران به سازمان تجارت جهـانی در بخـش صـنعت،     ،)1382( ، بیژنبیدآباد •
  http://www.geocities.com/bijan_bidabad/wtosanat3.htm. تهران

در  صـادرات ، طراحی مدل اقتصاد سنجی براي تعیین رونـد واردات و  )1375( ، بیژنبیدآباد •
ایـران در سـازمان    بررسی آثـار عضـویت   : فصل پنجم از. بخش صنعت و ارائه نتایج حاصله
کبـر کمیجـانی، محمـد    پروژه تحقیقـاتی مشـترك توسـط ا   . جهانی تجارت بر بخش صنعت

حسین حکیمیان، تقـی ناصـر شـریعتی، مجیـد درویـش، حمیدرضـا اشـرفزاده، رضـا بنـائی،          
محمدرضــا رفعتــی، اســفندیار امیــدبخش، بیــژن بیــدآباد، مقتــدراالنام روانــبخش، عباســعلی 

 .سازمان مدیریت صنعتیاکبریان، مریم رجائیان، مهناز تهرانی، 

هـا و موانـع    ، تعرفـه )1377(لکساندر بیتس، مرلیندا اینکو لوموشینی، جیانکار، پاتریک لو و ا •
اي در سازمان جهـانی تجـارت، ترجمـه توسـط احمـد یـزدان پنـاه و ابـراهیم علـی           غیرتعرفه

 .رازینی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

الملل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحـد و سـازمان جهـانی تجـارت و      مرکز تجارت بین •
، راهنمــاي تجــاري دور اروگوئــه، مؤسســه مطالعــات و  )1375(مشــترك المنــافع دبیرخانــه 

 .پژوهشهاي بازرگانی

هاي در اقتصاد ایران، موسسه مطالعـات و   روشهاي منطقی کردن تعرفه. رازینی، ابراهیم علی •
  1378پژوهشهاي بازرگانی چاپ اول، آبان 

 .پژوهشهاي بازرگانیموسسه مطالعات و . مقررات صادرات و واردات سالهاي مختلف •

سیاسـتهاي حمـایتی و پیامـدهاي    ) 1381(رفعتی، محمدرضا و ابراهیم علی رازینی رحمـانی   •
  .آن در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

 .1383سالنامۀ حمل و نقل کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور،  •

و پایانه هاي کشـور، دفتـر فنـآوري    نقش سیمان در حمل و نقل کشور، سازمان حمل و نقل  •
 . 1381اطالعات بهار 

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/wtosanat3.htm
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 ایران   بانک توسعه صادرات •
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• http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm  
• http://www.climate-change.ir/fa/concept/ 
• Bidabad, B., N. Kalbasi Anaraki (2004), Effects of Iran's WTO Accession on 

the cement industry. Effects of Iran's WTO Accession on the cement 
industry. With co-operation of Nahid Kalbasi Anaraki. European Cement 
Conference 2004 proceedings, 4th conference and exhibition for the trends, 
the environment, emissions trading, markets, production and processing 
technology of cement in Europe, 15-16 March 2004, Barcelona, Spain, 
pp.3.1-3.8, Pro Publications International Ltd. 
http://www.geocities.com/bijan_bidabad/cement.htm 

• http://www.cementdistribution.com/industryinfo/trade.html 
• http://www.International.econ.com/vl.o/ch20/20 colo.html. 
• Measuring protectionism: average tariff rates around the world by Steven 

Suranovic (2003). http://internationalecon.com/v1.0/ch20/20c010.html. 
• http://www.mim.gov.ir 
• http://www.irancement.com 
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   مقدمه
اقالم تولید و مصرف و واردات و . پردازیم میجهان سیمان اقتصاد در این فصل به بررسی 

و مصـرف سـرانۀ سـیمان    . باشـند  صادرات سیمان از اهم موضوعات مورد بحث در این فصل می
تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان عمـده در جهـان بررســی خواهنـد شـد و نهایتـاً بـه بررســی          

  . دورنماي تولید سیمان در جهان خواهیم پرداخت
هاي اخیـر   المللی سیمان به دلیل افزایش شدید قیمت حمل دریایی در سال حمل و نقل بین

ه بررسی ایـن موضـوع در ایـن    باشد لذا بخشی را ب از موضوعات پراهمیت در تجارت سیمان می
  . فصل اختصاص دادیم

بررسی ما در این بخش است و بعدي تک کشورها موضوع  بررسی وضعیت سیمان تک
المقدور  مروري خواهیم داشت بر صنعت سیمان برخی از کشورهاي منتخب جهان و حتی

ی بررسی هاي آنها را از لحاظ مختلف باالخص شرایط الحاق به سازمان تجارت جهان ویژگی
شود  بسیاري از جداول خود گویا هستند و لذا از شرح و بسط آن خودداري می. خواهیم کرد

چه که شرح و بسط مبسوط جداول و تحلیلها حجم مطالب را بیش از حد متعارف این بررسی 
 . بزرگ خواهد نمود

 به دلیل اهمیت مسائل محیط زیست در جهان کنـونی و اصـرار زیـاد کشـورها بـر رعایـت      
موارد زیست محیطی و اهمیت این مباحث در باب صنعت سیمان در قسمت بعد پس از شـرحی  
بر اقدامات کشورهاي اروپایی براي حفظ محیط زیست در ارتبـاط بـا صـنعت سـیمان بـه شـرح       
موافقتنامۀ ریودوژانیرو، پروتکل کیوتو، کنوانسیون ارهوس و طرح بازار بورس خریـد و فـروش   

 (European Emission Trading Scheme Eu-ETS)ریـد کربنیــک  مجـوز تولیــد گــاز انید 
آید آثار مهمی بـر صـنعت سـیمان دارد و     به اجرا در می 2005طرح اخیر که از سال . پردازیم می

رود که این پدیـده بـه بازارهـاي مـالی      در سالهاي آینده خیلی گسترش خواهد یافت و انتظار می
  .باشد ورود به این مبحث بسیار مهم میکشورهاي دیگر جهان سرایت کند و لذا 
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  تجارت جهانی سیمان 

شود حجم تجارت جهانی محصـوالت معـدنی در سـال     مالحظه می زیرنانکه در جدول چ
توسـط ده  ماز رشـد   1995 – 2000هـاي   ه در خـالل سـال  کـ میلیارد دالر بوده  788بالغ بر  2002

درصـد   48جهـانی مـواد معـدنی بـه     ، رشد تجارت 2000در سال . استبوده درصدي برخوردار 
سـهم  . برخـوردار بـوده اسـت    يدرصد 1و  9از رشد منفی  2002و  2001هاي  رسیده اما در سال

آن تجـارت  درصـد و سـهم    6/12تجارت محصوالت معدنی درکل تجارت جهانی کاال معـادل  
   1.درصد بوده است 57محصوالت اولیه بیش از  در صادرات

  )میلیارد دالر( 2002ت معدنی در سال حجم تجارت جهانی در محصوال
  درصد  رشد ساالنه 

85 - 1980  5-  
90 - 1985  3  

1995- 1990  2  
2000 – 1995  10  
2000  48  
2001  9-  
2002  1-  

  6/12  سهم در کل تجارت جهانی کاال 
  5/57  صادرات محصوالت اولیه  در سهم

                           Source : World Trade Organization 
اولیـه   مـواد  سهم تجـارت مـواد معـدنی در کـل تجـارت کـاال و در تجـارت محصـوالت        

شـود   مانگونـه کـه مالحظـه مـی    ه. ارائه شده اسـت  زیربرحسب مناطق مختلف جهان در جدول 
 55درصـد و   5/71منطقه خاور میانه و آفریقا با سهم هایی معادل  ازصادرات محصوالت معدنی 

سـهم صـادرات مـواد معـدنی     . اند در تجارت کاال به خود اختصاص داده درصد بیشترین سهم را
این رقم براي اروپاي مرکزي، شـرقی  . درصد بوده است 5/57در محصوالت اولیه جهانی معادل 

 

1- http://www.Cementdistribution.Com /industryinfo/trade.htm  
Cement distribution consultant trade. 

http://www.Cementdistribution.Com
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درصد و براي خـاور میانـه معـادل     7/77براي آفریقا معادل  ،درصد 9/77و نواحی بالتیک معادل 
آسـیا وآمریکـاي التـین بـه ترتیـب معـادل       قـارة  سهم براي  همچنین این. درصد بوده است 3/95
اي را در کل صادرات مواد اولیه در ایـن نـواحی    درصد بوده که رقم قابل مالحظه 3/51و  9/51

   .به خود اختصاص داده است 2002در سال 
  2002سال  درمواد اولیه برحسب نواحی  سهم تجارت مواد معدنی در کل تجارت و در تجارت

  صادرات  واردات  ارت مواد معدنی در کل تجارت کاالسهم تج
  6/12  6/12  جهان 

  2/7  4/11  آمریکاي شمالی 
  3/20  9/10  آمریکاي التین 

  9/6  8/10  اروپاي غربی 
  5/31  5/13  مرکزي و بالتیک  –اروپاي شرقی 

  0/55  8/10  آفریقا 
  5/71  0/6  خاور میانه 

  1/7  9/16  آسیا
  

  صادرات  واردات  ر تجارت مواد اولیه سهم محصوالت معدنی د
  5/57  5/57  جهان 

  1/40  9/64  آمریکاي شمالی 
  3/51  6/52  آمریکاي التین 

  4/42  5/51  اروپاي غربی 
  9/77  0/57  مرکزي و بالتیک  –اروپاي شرقی 

  7/77  5/40  آفریقا 
  3/95  0/31  خاور میانه 

  9/51  0/64  آسیا
          Source : WTO  
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 رشد ساالنه )میلیون تن( جارت سیمان جهانت سال 

1980 1/65   
1981 5/69 8/6% 

1982 74 5/6% 

1983 9/77 3/5% 

1984 9/72 4/6%- 

1985 7/68 8/5%- 

1986 5/65 7/4%- 

1987 7/63 7/2%- 

1988 9/64 9/1% 

1989 45/67 9/3% 

1990 71 3/5% 

1991 1/73 0/3% 

1992 9/77 6/6% 

1993 82 3/5% 

1994 45/85 2/4% 

1995 18/94 2/10% 

1996 75/98 9/4% 

1997 4/111 8/12% 

1998 6/113 0/2% 

1999 2/126 1/11% 

2000 6/125 5/0%- 

2001 6/130 0/4% 

2002 2/128 9/1%- 

2003 5/126 3/1%- 
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پس از صادرات تجهیزات حمل و نقل و  2002صادرات محصوالت معدنی در سال 
شانگر اهمیت صادرات این ناري باالترین رقم را به خود اختصاص داده است که تجهیزات اد

  .نی استگروه کاالها در تجارت جها
اي در  تجارت جهانی سیمان نیز همگام با تجارت سایر محصوالت معدنی از اهمیت ویژه

 وزیر  هايروند تجارت جهانی سیمان در نمودار. تجارت مواد معدنی برخوردار بوده است
اطالعات ارائه شده حاکی از روند روبه رشد تجارت جهانی سیمان و . اند جدول قبل آورده شده

  .کلینکر است

حجم تجارت جهانی سیمان
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  2003 کلینکر و سیمان اي منطقه صادرات/واردات
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  )بر حسب دالر( 1997 – 2001واردات سیمان طی سال هاي 
  2001  2000  1999  1998  1997  کشور 

  2959018  2944411  2685365  2250903  1799444  ا متحده آمریک ایاالت
  871393  847122  776132  724568  898577  ژاپن
  778234  799723  982415  1083208  1077328  آلمان
  539448  572264  537708  468915  450884  فرانسه
  393029  298095  278673  229592  215495  اسپانیا
  340644  351261  411296  385189  380551  هلند

  324138  324591  320740  309871  291106  انگلستان
  270056  305117  376385  540729  630486  هنگ کنگ

  245109  210546  180152  150156  159343  ایتالیا
  -  -  -  242126  210014  بنگالدش

  238013  161034  90604  57872  303410  جمهوري کره 
  223630  215605  221458  -  -  بلژیک 
  -  -  -  LUX  219915  220913بلژیک 
  195035  180316  163328  135711  133806  کانادا

  170067  165240  171803  181205  169465  سوئیس 
  166762  186012  181191  271433  454418  سنگاپور 

  -  165710  271498  124314  103784  نیجریه 
  150285  150877  177885  175651  183761  اتریش 

  149321  136525  86990  94421    عربستان سعودي 
  145264  117097  90308  88172  61714  پرتقال

  -  -  135271  163125  170932  کویت 
  113897  86584  110308  152543  158465  چین 
  113775  75778  32206  31309  133340  فیلیپین

   106944  105632  124281  163448  اسرائیل 

  102562  99360  89293  86867  104417  دانمارك 
  102499  126579  135288  128267  105864  ن لهستا
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور 

  80695  84946  100977  85345  72448  ایرلند
  74549  70781  72792  69021  74335  جمهوري چک 

  67376  -  72098  -  -  بستوانی 
  66471  106009  86304  73119  70783  سریالنکا 
  63038  53932  45708  41306  37579  مکزیک 

  61003  64831  61838  51178  40282  مجارستان 
  60074  57853  58320  52836  47601  سوئد
  58947  45062  34350  54852  372975  مالزي
  -  56407  50483  55752  6573  غنا

  -  55743  50198  41277  49612  الجزایر
  54109  46826  42304  78009  112139  روسیه
  50895  46059  34639  39582  27916  آلبانی

  -  46537  55857  55379  56125  ساحل عاج 
  45961  46470  47534  50741  44099  فنالند
  45030  43847  48150  83691  76136  برزیل
  42305  -  218707  147188  96214  مصر
  40364  34386  38516  44847  42331  نروژ
  39356  33760  23246  42607  55176  شیلی
  38907  42184  -  -  -  بحرین

  36948  33256  38834  -  -  لوکزامبورك
  35859  38319  29053  38110  42634  عمان 

  33553  48752  26106  25717  24641  کامرون 
  32388  21530  26760  33775  28609  توگو
  31527  59481  52958  64432  43985  ترکیه
  30846  23262  19597  15259  -  بنین

  28011  22105  24970  37099  40128  کرواسی
  27470  25427  29715  27195  23126  اسلوانی
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور 

  27436  26148  22277  34050  24673   رومانی
  26723  31885  38554  45009  35694  آرژانتین 
  26601  28846  27851  45219  42869  مارتیوس
  25905  14188  4831  4184  2461  تونس
  -  -  -  -  25131  مالی

  -  24198  -  22124  13758  سودان
  23583  21199  23942  20810  18074  بورکینافاسو

  23085  12844  8337  8865  -  بالروس
  22720  17185  19473  21828  18843  اسلواکی
  22504  17641  25389  27780  21617  اوگاندا
  22371  13650  14818  17214  14341  گینه

  22227  23317  -  -  -  آفریقاي جنوبی 
  -  -  -  21941  51748  اي  برونه

  21936  24605  -  -  31804  باهاماس
S.AFR.CUS.UN 21516  18448  21899  -  -  

  21580  32077  27159  49598  79767  لبنان
  20023  17797  15992  15892  25256  گواتماال
  -  19536  14516  31838  26761  قزاقستان
  19337  29589  25005  17020  12565  ونزوئال
  -  19110  14676  18204  21447  اوکراین
  17553  10185  9336  6552  7255  السالوادر

  -  17069  9520  12546  25110  صربستان 
  -  17065  10260  4122  8907  جامائیکا

  -  16914  14821  5099  24020  ترکمنستان 
  16824  11563  16559  17882  16022  یونان
  -  16777  27253  14548  -  نپال

  16282  16627  16293  17685  12450  مراکش
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور 

  15852  16144  -  -  -  نامبیا
  15794  14921  15857  16398  16507  قبرس
  -  15737  -  -  -  سوریه

  14977  21916  20956  26112  14337  آذربایجان
  14666  12582  19259  11039  8579  سنگال

  13857  16269  -  -  -  سوازیلند
  13765  13329  11543  13857  8239  التویا
  13688  -  21059  20102  -  قطر

  13656  13143  16628  13581  14175  نیوزالند
  13545  20482  18997  14219  10284  نیکاراگوا
  13505  -  -  -  7172  موزامبیک

  13389  15146  17187  15542  17083  لیتوانی
  12534  12021  11263  13513  12834  مالتا

  -  12349  11605  12246  13328  پولی تزیا
  -  11465  7349  7277  5938  بلیز

  11464  7441  7147  22874  16840  اکوادر
  10129  8845  9269  12108  10791  استوانی 
  9829  9796  10410  10066  10167  آندورا
  -  96615  8907  7999  5851  سورینام
  9607  12119  11091  9649  13350  اروگوئه
  9089  11443  6397  3207  1907  هندوراس

CAP VERDE 11791  -  -  -  9078  
  8764  7823  7357  27724  108895  اندونزي

  8614  16436  28551  25367  19151  پاناما
  -  -  8581  -  16634  زیمباوه 

  8244  9933  8627  9888  38539  پرو
  8052  7658  7444  18235  25486  کلمبیا
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور 

  7928  6863  9487  9405  18423  مکه 
  7623  15550  3454  4524  3592  بارابادوس
  -  7339  3515  3534  2962  هندوستان 

  6976  3406  1238  4635  -  زامبیا
  6760  6068  5334  6253  4181  برونه اي 

  6589  5266  4019  3236  3634  اردن 
  6487  -  -  4316  4250  نیجر 

UTD.RP.TAN2  1205  4672  3365  2554  6300  
  -  6087  5167  4785  4419  گامبیا

  5693  4489  1115  2166  2640  پاراگوئه
  5496  4536  -  8237  11652  مالوي
  5451  4220  3219  4849  3312  مالدوا

  5382  5553  5786  6839  6403  مالدیوس
  5296  5307  4833  5566  11177  تایلند

  4690  3003  1876  1521  879  مغولستان
  4894  4863  6252  4416  4513  سنت لوئیس
  -  4642  3003  3275  3253  بلغارستان

  -  4608  5393  -  -  کالدونیاي شمالی 
  4300  4639  4385  4128  3604  گرانیدا

TFIR MACEDNA 3658  3765  3947  6142  4154  
   4061  4949  5199  4152  سن ونسان 

  3986  4780  12068  8612  5758  بولیوي
  3725  4454  3494  812  645  ایران 
  -  3662  4082  -  4200  گابن

  -  3636  -  -  -  تاجیکستان 
  3438  3902  3023  -  2558  کیتس نو

PAPUAN.GUIN  -  6612  -  3380  -  
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور 

  -  -  3371  6092  2829  ماداگاسکار
  3082  2463  1591  2354  1366  ایسلند

  -  2818  2546  2589  4485  کمورس
  2743  2591  8048  7038  3613  کاستاریکا
  2566  7023  4867  3948  2589  ترمینیدا
  2476  3537  3406  1904  1782  پاکستان

  -  2392  3676  2884  2275  کنیا
  2262  -  1233  1279  642  روندا

  2090  2156  2179  -  -  جورجیا
  1935  2041  1831  -  1800  دومنیکن
  -  -  -  -  1890  برمودا
  -  -  1565  2639  -  زستانقرقی

  -  -  1465  1393  1032  فائروایسلند
BHUTAN -  292  1428  -  -  

VANUATU -  -  -  1124  -  
  -  1021  1609  -  582  ارمنستان

  -  TONG -  -  -  951تنگ
  928  2119  -  -  -  فیجی 

  861  1163  3021  2764  2673  کرین لند
KIRIBATI 498  550  425  کیریباتی  -  -  

  -  468  666  -  -  منتسرات 
  -  266  395  1539  972  اتیوپی

TUVALU 173  122  119  -  -  

 همان: مأخذ

بـراي کشـورهاي    1997ـ2001هاي  جدول فوق نشانگر آمار واردات سیمان در خالل سال
شود ایـاالت متحـده، ژاپـن، آلمـان و      همانگونه که در جدول مذکور مالحظه می. مختلف است

  .اند بوده 2001به لحاظ ارزش در سال فرانسه بزرگترین واردکنندگان سیمان 
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هاي به عمل آمده در خصوص رشد واردات سـیمان بـر حسـب منـاطق      بینی بر اساس پیش
اروپا بزرگترین واردکننده سیمان جهان خواهد بود و ) 2000ـ2012هاي  طی سال(مختلف جهان 

واردات سـیمان  . آن آفریقا به لحاظ رشد واردات سیمان در رده دوم قرار خواهد گرفت  پس از
در کانادا و ایاالت متحده روند نزولی خواهد داشـت امـا در کشـورهاي جنـوب شـرقی آسـیا از       

  . افزایش نسبتاً اندکی برخوردار خواهد بود
بـراي کشـورهاي    1997ــ 2001هـاي   جدول بعدي ارزش صادرات سیمان در خـالل سـال  

شود کشورهاي ایتالیا، چین، و  یچنانچه از جدول مذکور مالحظه م. دهد مختلف جهان نشان می
ایتالیـا در  . شـوند  هاي مذکور بزرگترین صادرکنندگان جهـان محسـوب مـی    اسپانیا درخالل سال

ایـران بـا   . دالر در صـدر جـدول قـرار گرفتـه اسـت      میلیـارد  952/1با صادراتی معادل 2001سال 
کنندگان سـیمان قـرار   دالر در رده بیست و هفتم در میان صـادر  میلیون 162/92صادراتی معادل 

  .گرفته است
  )واحد هزار دالر( 1997 – 2001آمار صادرات سیمان طی سالهاي 

  2001  2000  1999  1998  1997  کشور

  1952968  2059271  2121630  2215335  2245690  ایتالیا
  1096991  955114  866327  923517  1163894  چین
  714643  703613  737227  727704  736355  اسپانیا
  481581  443670  441447  411328  454400  اداکان
  -  -  -  LUX  466027  477179بلژیک 

  439187  412315  453287  453951  430718  آلمان 
  437115  370155  286692  7271424  278945  ترکیه
  420250  424113  474209  -  -  بلژیک
  -  402203  276669  218905  289662  هندوستان
  360375  316864  348326  225992  225460  تایلند
  338499  345843  371460  398248  476413  فرانسه
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور

  253815  246332  259947  303818  375309  یونان
  246552  238768  224245  231261  216426  برزیل

USA,PR,USVI  220488  199648  226325  254246  245694  
  239178  255004  252861  237983  266081  مکزیک
  187729  171546  165799  94158  46191  اندونزي
  171363  181397  218631  248873  234771  انگلستان
  165860  176201  175664  156677  161806  پرتقال
  148560  162613  164730  208020  489276  ژاپن 

  129967  131861  118363  119890  -  عربستان سعودي
  127914  147979  166550  118481  132594  جمهوري کره 

  116500  128090  122085  107113  125089  ونزوئال
  104400  99552  102478  104996  104351  دانمارك
  99923  94407  87533  85298  75645  کلمبیا

S.AFR.CUS.UN 83773  89566  99738  -  -  
  99294  119930  122616  114549  106299  جهوري چک 

  95438  102472  123669  127206  108479  هلند
  92915  86201  105894  98311  101969  اسلواکی

  92318  93377  -  -  -  آفریقاي جنوبی 
  92162  65695  53575  30444  16707  ایران 

  87265  73386  62411  47831  55066  کرواسی 
  73033  64560  64015  63367  64361  فنالند
  72699  71609  74425  54377  23348  مالزي
  67797  64273  94289  121851  144541  لهستان
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور

  67144  56827  53101  58678  43177  روسیه
  64887  29144  28440  21196  4765  توگو
  60112  53081  59266  61642  60094  اتریش
  54315  59096  46962  55044  60001  سوئد
  51083  39712  26690  6224  6507  عمان
  45619  47193  63110  89004  94462  رومانی
  44770  37995  18345  9375  7252  فیلیپین
  42635  29871  36438  34329  60597  اردن

  -  42096  40333  38666  33179  ساحل عاج 
  -  37205  29702  28041  54886  بلغارستان

  -  35449  42242  -  -  لوکزامبورك
  33038  34937  16601  8384  7924  لبنان

  32055  33680  31544  29304  18505  مجارستان
   30168  30443  44509  50041  اوکراین

  28205  20287  22465  22297  30542  ایرلند
  26739  27168  29749  35980  44978  تونس
  25585  26490  25253  27234  28070  آرژانتین

SWITZ.LIECHT 22978  27278  28401  25445  22067  
  -  21922  18727  24762  40237  کنیا

  20636  18622  16389  17108  20020  اسلوانی
  18789  15934  25848  15446  7429  مصر
  18679  14382  21253  27314  36343  استرالیا
  18534  24250  20854  36946  -  بالروس
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور
TFYR 

MACEDNA  15755  3691  8913  17141  18495  
  16156  16991  21636  19075  17881  ترینیواد
  15868  17235  22216  23906  23457  نروژ
  15702  9074  10511  9514  9814  پرو

  14617  13234  8689  7854  6611  کاستاریکا
  -  13942  9767  9514  5143  اسرائیل
  13512  17746  15250  18189  25171  قبرس

  -  -  BHUTAN -  13551  12501بوتان
  12140  11263  13141  13279  16092  استوانی
  11925  13934  18029  27633  47463  سنگاپور
  11742  13302  17541  12400  18490  مکه

  -  11123  8759  -  8492  زیمباوه 
  9989  9483  12383  10424  9406  مراکش
  9773  6322  3508  998  1725  سنگال
  9613  10089  11609  10344  8960  نیوزیلند
  8902  11242  12734  17941  12678  اروگوئه
  8856  8945  7513  8087  6488  باربادوس
  8683  12794  15813  18427  19470  لیتوانی

  8198  8889  -  -  3924  کامرون 
  7674  11300  9572  40191  -  رامبیا
  7341  7234  2641  3271  4223  وادرالسال

  6064  4455  5120  2602  2640  گواتماال



 235    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  2001  2000  1999  1998  1997  کشور

  5346  -  3942  1  -  قطر
UNTb.PR.TAN2  6267  2557  3428  2587  4981  

  -  -  4816  15596  -  قرقیزستان
  4331  2010  1577  2950  854  هندوراس
  -  3961  3587  3957  4754  سربستان
  3657  2462  2437  1143  201  شیلی
  -  3490  205  15  156  نیجریه
  3177  1066  908  820  781  پاناما
  3085  2275  -  -  -  فیجی
  3008  1232  1759  1187  562  پاکستان
  -  2717  1439  948  1342  غنا

  2372  697  -  -  -  بحرین
  -  2364  -  -  -  سوریه
  2304  1822  2379  3535  4744  اکوادور
  2284  2676  4742  7008  4150  التویا

  1296  -  17  -  -  سریالنکا
  -  1271  413  2009  6137  قزاقستان
  955  919  -  -  -  نامبیا

  -  -  -  -  938  جمهوري دومنیکن
  923  137  106  21  318  پاراگوئه 
  915  2028  -  -  -  بنین

  -  871  1367  -  2789  ارمنستان
  804  152  102  103  32  آلبانی
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  2001  2000  1999  1998  1997  کشور

  -  -  61  -  -  موزامبیک
  -  -  694  8265  6333  ترکمنستان
  599  524  947  -  -  جورجیا
  579  567  -  -  -  سوئزلند
  540  1329  116  46  70  بولیوي

  483  229  194  188  294  هنگ کنگ
PAPUA.GUIN  -  509  -  483  -  

  355  74  12  3087  299  اوگاندا
  -  -  -  280  3998  برونئی 
  -  195  -  -  -  باهاماس
  165  266  -  -  -  بوستوانی
  149  153  78  243  93  مالت
  148  184  69  565  679  مالدوا
  -  -  131  104  213  کویت
  -  118  1  -  -  کالدونیا
  55  50  557  64  54  نیکاراگوا
  53  48  109  198  170  مارتیوس
  -  -  43  771  -  نپال
  -  19  109  19  13  اتیوپی
  -  18  7  271  10  الجزایر
  9  7  90  18  167  ایسلند
  -  0  13  979  1234  جامائیکا

  .همان: مأخذ
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  مصرف جهانی سیمان
شـود مصـرف جهـانی سـیمان در خـالل       مالحظـه مـی   ونه کـه در نمـودار زیـر   همان گ

میلیون  1138اي که مصرف از  از افزایش چشمگیري برخوردار بوده است به گونه هاي اخیر سال
 2000میلیـون تـن در سـال     1634و به سطح  1995میلیون تن در سال  1405به  1990تن در سال 

به طـور متوسـط از    1990ـ2000هاي  هانی سیمان طی سالدر واقع مصرف ج. افزایش یافته است
  .درصد برخوردار بوده است 3/4اي معادل  رشد ساالنه
 

شود که  مالحظه می. کند نمودار بعد تقاضاي مناطق مختلف جهان براي سیمان را ارائه می
هاي مذکور از رشد کمتري نسبت به کشورهاي شرق آسـیا مواجـه بـوده     تقاضاي اروپا طی سال

اي برخـوردار   در کشورهاي جنوب شرقی آسیا نیز تقاضاي سیمان از رشـد قابـل مالحظـه   . است
  .بوده است

% 48مصرف سیمان در کشورهاي شرق آسیا باالترین سهم را داشته است بـه طـوري کـه    
% 19کشـورهاي اروپـایی بـا اختصـاص     . مصرف سیمان جهان را به خـود اختصـاص داده اسـت   

 8آمریکـاي شـمالی بـا    . انـد  ي شرق آسیا باالترین سـهم را داشـته  مصرف جهان پس از کشورها
هاي سوم و چهارم  درصد مصرف جهان در رده 7درصد مصرف جهان و آسیاي جنوب غربی با 

 .اند قرار گرفته
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0

500

1000

1500

2000

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
03

M
IL

LI
O

N 
TO

N
NE

S



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    238

 

 2003 2000 1995 )میلیون تن(اي سیمان  مصرف منطقه

 2/321 8/314 9/286 اروپا

 8/227 2/231 3/185 آمریکاي شمالی و جنوبی

 5/169 6/154 5/130 آفریقا و خاور میانه

 7/798 9/729 2/640 آسیاي شرقی

 2/241 3/205 3/182 باقی کشورهاي آسیایی

در  2000شـود مصـرف سـرانه سـیمان در سـال       مالحظه می زیرهمان گونه که در نمودار 
رف سـرانه سـیمان   کشورهاي پرتقال، اسپانیا و یونان در باالترین سـطح بـوده در حـالی کـه مصـ     

در مجمـوع  . است ترین سطح قرار داشته  هندوستان، ونزوئال، برزیل، مکزیک و مراکش در نازل
انـد   دهد که کشورهایی که از درآمد سـرانه بـاالترین برخـوردار بـوده     نمودار ارائه شده نشان می

تـري قـرار    نمصرف سرانه سیمان در سطح پایی) دانمارك، ایاالت متحده، آلمان و سوئیس: نظیر
گرفته است ولی کشورهاي اروپایی با درآمد سرانه متوسط، شاهد مصرف سـرانه بـاالتر سـیمان    
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  تولید جهانی سیمان
. کند ارائه می 1926 – 2002هاي  میزان تولید، جهانی سیمان را در خالل سال زیرجدول 

رشد هاي مزبور  مان در خالل سالشود میزان تولید جهانی سی همانگونه که از جدول مالحظه می
  .ار بعدي نشان داده شده استدروند تولید جهانی در نمو .داشته استاي  قابل مالحظه

  آمار تولید، سیمان در جهان
 )برحسب تن( تولید جهان سال

1926 62400000 
1927 67800000 
1928 72200000 
1929 74900000 
1930 72300000 
1931 62100000 
1932 49300000 
1933 48200000 
1934 58300000 
1935 65400000 
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 )برحسب تن( تولید جهان سال

1936 62800000 
1937 82700000 
1938 85900000 
1939 93000000 
1940 81000000 
1941 88000000 
1942 80900000 
1943 71200000 
1944 54900000 
1945 49500000 
1946 72500000 
1947 85800000 
1948 102000000 
1949 115000000 
1950 133000000 
1951 149000000 
1952 161000000 
1953 178000000 
1954 194900000 
1955 217300000 
1956 235400000 
1957 246900000 
1958 262500000 
1959 294300000 



 241    اقتصاد سیمان ایران و جهان

 )برحسب تن( تولید جهان سال

1960 316500000 
1961 333200000 
1962 358500000 
1963 378000000 
1964 415600000 
1965 433400000 
1966 464200000 
1967 479800000 
1968 515200000 
1969 543100000 
1970 571800000 
1971 590000000 
1972 661000000 
1973 702000000 
1974 703200000 
1975 702200000 
1976 735400000 
1977 797100000 
1978 853000000 
1979 872400000 
1980 883100000 
1981 886700000 
1982 887400000 
1983 916600000 



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    242

 )برحسب تن( تولید جهان سال

1984 941100000 
1985 959400000 
1986 1008000000 
1987 1053000000 
1988 1118000000 
1989 1042000000 
1990 1043000000 
1991 1185000000 
1992 1123000000 
1993 1291000000 
1994 1370000000 
1995 1445000000 
1996 1493000000 
1997 1547000000 
1998 1540000000 
1999 1600000000 
2000 1650000000 
2001 1730000000 
2002 1800000000 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls Cement Statistics, Hendrik G. Van 
Oss and Thomas D. Kelly, Last modification: April 15, 2004 

و ظرفیت تولیـد سـیمان و کلینکـر در     1994ـ95هاي  تولید جهانی سیمان در خالل سال
هـاي مزبـور بـا     شود کشور چـین در خـالل سـال    چنانچه مالحظه می. جدول زیر ارائه شده است

  .شود بزرگترین تولیدکننده سیمان محسوب میدرصد تولید جهان  30تولید 
  

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls
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)میلیون تن( تولید جهانی سیمان و ظرفیت تولیدکلینکر  
تولید سیمان   کشور

1994  
تولید سیمان 

1995  
  ظرفیت کلینکر

1994 

  ظرفیت کلینکر
1995  

  000/76  000/76  000/77  900/77  وپرتوریکو ایاالت متحده
  000/31  000/31  000/28  000/26  برزیل

  000/362  000/360  000/410  000/400  نچی
  000/27  000/27  000/24  200/20  فرانسه
  000/49  000/49  400/40  400/40  آلمان

  000/64  000/64  000/55  000/54  هندوستان
  000/45  000/45  000/45  000/40  ایتالیا
  000/93  000/93  000/92  500/91  ژاپن

  000/45  000/45  000/53  100/52  کره جنوبی
  000/140  000/140  000/55  000/50  سیهرو

  000/30  000/30  000/30  000/26  اسپانیا
  000/27  000/27  000/32  000/30  ترکیه

  000/415  000/411  000/445  000/461  سایر کشورها 
  000/1400  000/1400  000/1390  000/1370  تولیدجهان

Soure:Online data (minerals.er.usgs.gov/minerasls/pubs/commodity/cement/170396.txt 
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تولید سیمان جهان 
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پس از چین آسیا و سـپس اروپـا و پـس از آن آمریکـا بزرگتـرین      که شود  مشاهده می
میـزان تولیـد ایـن کشـورها در جـداول زیـر آورده شـده        . باشند مناطق تولید سیمان در جهان می

  .است
  تولید و ظرفیت سیمان در جهان

  کشور
 ظرفیت کلینکر  تولید سیمان

1998  1999  1998  1999  

  100/85  390/84  300/87  612/85  ایاالت متحده 
  000/45  000/45  000/43  000/43  برزیل
  000/500  000/520  000/520  500/513  چین
  000/20  000/20  000/20  203/19  مصر
  000/24  000/24  500/19  500/19  فرانسه
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 (Cembureau)   1999 مناطق تولید مهم  سیمان در جهان در سال



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    246

  کشور
 ظرفیت کلینکر  تولید سیمان

1998  1999  1998  1999  

  000/42  000/42  000/37  610/36  آلمان
  000/92  000/90  000/87  000/85  هندوستان
  000/48  000/45  000/25  000/22  اندونزي
  000/46  000/46  000/35  000/35  ایتالیا
  000/90  500/95  000/80  328/81  ژاپن

  000/57  000/57  000/55  791/46  جمهوري کره
  000/43  000/43  000/30  744/27  مکزیک
  000/63  000/63  000/27  726/26  روسیه
  000/34  000/34  000/28  943/27  اسپانیا
  000/24  000/24  000/21  538/19  تایوان
  000/45  000/45  000/34  000/30  تایلند
  000/30  600/28  000/37  200/38  ترکیه
  000/1710  000/1720  000/1560  000/1520  جهان

Source: U.S.Geological Survey/mineral commodities/Feb 2000 
  )هزار تن متریک: واحد( ورهاي مختلف تولید جهانی سیمان بر حسب کش

  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  115  115  115  115  112  افغانستان
  200  200  200  200  600  آلبانی
  6200  6060  6400  6400  6319  الجزایر
  300  300  250  300  260  آنگوال
  6400  6306  5647  5051  3399  آرژانتین
  200  100  200  400 -  ارمنستان
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  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  6000  6000  5500  5412 6108  یااسترال
  5000  5000  4941  5031  5016  اتریش

  200  500  600  800 -  آذربایجان
  225  225  225  220 150  بحرین
  280  280  275  273  275  بنگالدش
  80  78  62  175  200  باربادوس
  1235  1488  1900  2300 -  بالروس
  8000  8000  7612  8073 7184  بلژیک

  Benin 320  370  380  380  380بنین 
  Bhutan 116  116  108  120  140بوتان 

  700  708  654  600  592  بولیوي
  150  150  150  150 -  بوسنی و هرزگوین

  25500  25229  24843  23903 27490  برزیل
  2100  2200  2007  2132  2374  بلغارستان
  517  470  400  464  443  ئی برومه

  520  520  520  519  521  کامرون 
  10722  10584  6672  5698  9396  کانادا
  3000  2995  3021  2645  2251  شیلی
  445610  421180  367880  308220  252610  چین
  9624  9322  7930  6807  6302  کلمبیا
  100  114  114  115  103  کنگو

  990  940  860  700  700  کاستاریکا
  500  500  500  510  500  ساحل عاج 
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  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  1700  1700  1683  1768 -  کرواسی
  1200  1081  1049  2000 2000  کوبا
  1021  1053  1089  1131  1134  قبرس

  4825  5303  5393 - -  جمهوري چک 
  - - - 8500 8299  اسلواکی
 2000 2430 2270  2072 2016  دانمارك

  1453  1276  1271  1365  1235  دومنیکن
  2300  2164  2098  2250  2300  اکوادر
  16000  16000  16000  17000  16427  مصر

  875  850  861  419  680  السالوادر
  350  300  30 - -  ارتیره 
  417  402  500 600 -  استوانی
  611  260  270  300 290  اتیوپی
  78  94  80  84  79  فیجی
  900  864  835  1129  1324  فنالند
  21000  21296  20464  21165  26507  فرانسه
  130  126  132  116  117  گابن
  100  100  300  500 -  جورجیا
  40000  40380  36649  37529 34396  آلمان
  1400  1346  1203  1024  750  غنا
  12000  12636  12618  10668  11808  یونان

  230  230  230  235  240  گراولوپ
  1560  1480  1119  1400  1440  گوتماال
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  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  50  75  100  200  250  هائیتی
  655  615  723  650  693  هندوراس

  1913  1927  1712  1643  1677  هنگ کنگ 
  3000  2813  2533  2236  2529  مجارستان
  82  81  86  100  106  ایسلند

  70000  60000  53812  50000  51000  هندوستان
  19500  19000  18934  17280  16153  اندونزي
  16300  16000  16000  15200  15000  ایران 
  18000  15000  12000  10000  5000  عراق
  1500  1550  1600  1600  1600  ایرلند
  3500  3500  3500  3500  3550  اسرائیل
  35000  33192  34771  41347  40806  ایتالیا

  523  445  451  475  384  جامائیکا
  90474  91624  88046  88253  89564  ژاپن 
  4000  4000  3514  3134  1363  اردن 
  1800  2000  4000  6400 -  قزاقستان
  1500  1420  1417  1508 1423  کنیا

  17000  17000  17000  17000  16000  کره شمالی 
  55130  50730  47313  44444  34999  جمهوري کره 

  2000  1000  500  533  98  کویت
  300  400  700  1100 -  قرقیزستان
  204  244  300  400 -  التویا
  3000  2800  2500  1500 900  لبنان
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  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  - -  8  8  2  لیبریه
 2300 2300  2300  2300  2369  لیبی

  649  736  1000  1500 -  لیتوانی
  600  620  600  600 688  لوکزامبورك
Macedonia  - 516  499  486  500  
  60  60  60  60 60  ماداگاسکار
  139  122  127  112  120  ماالوي
  10667  9928  8797  8366  7451  مالزي
  20  20  20  20  20  مالی
  225  225  220  240  245  مارتینی
  375  374  111  122  105  ماریتانیا
  23971  29700  27120  26880  25100  مکزیک
  49  39  100  700 -  مالدوا
  109  86  82  133 227  مغولستان
  6500  6500  6350  6340  5770  مراکش
  20  20  20  30  80  موزامبیک

  220  190  190  196  136  نپال
  3400  3400  3400  3300  3546  هلند

  100  90  90  90  90  کالدونیاي جدید
  700  700  600  579  576  نیوزالند
  350  309  255  227  239  نیکاراگوا
  30  30  29  29  20  نیجر
  2600  2600  3500  3500  3500  نیجریه
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  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  1400  1444  1344  1266  1147  نروژ
  1400  1200  1000  970  995  عمان
  8586  8100  8321  7793  7762  پاکستان
  350  615  571  250  300  پاناما

  570  570  490  326  326  پاراگوئه
  2100  2100  2089  2089  2200  پرو
  9800  9600  7962  6667  6913  فیلیپین
  13884  13834  12228  11908  12012  نلهستا
  7500  7500  7600  7638  7473  پرتقال
  580  550  544  544  527  قطر

  6000  5998  6240  6271  6692  رومانی
  36400  37200  49900  61700 -  روسیه
  5  10  60  60  60  رواندي

  16000  16000  15300  15324  11371  عربستان سعودي
  590  590  590  601  503  سنگال

  1696  1612  1088  2036 -  مونتنگرو سرب و
  1900  1900  1900  1900 2000  سنگاپور
  2500  2500  2500 - -  اسلواکی
  1000  1000  950 950 -  اسلوانی
  25  25  25  25 10  سومالی

  9071  7905  7356  7028  7427  آفریقاي جنوبی
  25000  25150  22878  24615  25119  اسپانیا
  900  925  676  817  400  سریالنکا
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  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  250  250  250  250  170  سودان
Surinane 50  50  50  50  50  
  2100  2100  2200  2289  2395  سوئد
  4000  4000  4000  4260  4700  سوئیس
  6000  5000  4500  3700  3500  سوریه
  22478  22722  23971  21644  19399  تایوان

  100  200  300  400 -  تاجیکستان
  800  490  540  540 540  تانزانیا
  265000  28000  26870  21832  18054  تایلند
  350  350  350  350  388  توگو

  600  583  527  482  485  ترینیداوتوباگو
  4300  4300  4269  3999  4009  تونس

  400  700  1100  1100 -  ترکمنستان
  33153  29493  31241  28607 26091  ترکیه
  130  125  50  50  50  اوگاندا
  11000  11400  15000  20100 -  اوکراین
  - - - - 127000  روسیه

 6000 5000 4000 3800  3473  عربی متحده امارات

  12500  12493  11039  11006  12297  انگلستان
و  ایاالت متحده 
  پرتوریکو

68465  70883  75117  79353  78320  

  600  700  500  500  500  اروگوئه
  3500  4800  5300  5900 -  ازبکستان



 253    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  1995  1994  1993  1992  1991  کشور

  6900  6900  6842  6585 6337  ونزوئال
  7500  7200  6500  5000  3000  ویتنام
  1000  800  800  800  850  یمن

  -  -  - -  7500  یوگسالوي
 100 150 149 174  250  زئیر

  300  280  350  347  367  زامبیا
  1000  900  1000  900  865  زیمباوه 

  1421342  1380052  1301527  1239683  1181793  کل 
Bureau of the Census, Cement, Hendrik G. Van Oss,. Us geological survey minerals information. 

میلیـارد تـن    4/1درصـد افـزایش داشـته و بـه      3، 1995تولید سـیمان هیـدرولیک در سـال    
ده تولیدکننـده  . گیـرد  کل تولید جهان درصدر جـدول قـرار مـی   % 31چین با تولید . رسیده است

هندوستان، جمهوري کره، آلمان، بعدي به ترتیب عبارت بودند از ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، 
واضح اسـت کـه کارخانجـات جدیـد تولیـد سـیمان در خـارج از        . روسیه، ایتالیا، ترکیه و تایلند

  .اند اروپاي غربی، آمریکا و کانادا قرار گرفته
بسیاري از کشورهاي خاورمیانـه و آفریقـاي شـمالی در حـال تغییـر رویـه تولیـد و ارتقـاء         

هـاي تولیـدي خـود را تغییـر      و به دلیل استفاده از انرژي ارزان تر رویههاي تولیدي بودند  ظرفیت
در قـاره آسـیا بیشـترین افـزایش     . ایران و ترکیه داراي تقاضاي بالقوه بسیار بـاالیی هسـتند  . دادند

ظرفیت تولیدي در کشورهاي جنـوب شـرقی آسـیا بـوده در جـایی کـه تقاضـا بـراي واحـدهاي          
آمریکاي التین ظرفیت تولیدي برخی کشورها نظیر برزیـل و  در . مسکونی افزایش شدید داشت
منطقه دیگري که رشد سریعی در صنعت سیمان را مالحظـه کـرد   . مکزیک در حال افزایش بود

ژاپـن و تـایوان از جملـه معـدود     . ناحیه آسیا به خصوص چین، هندوستان، اندونزي و فیلیپین بود
هـاي   ژاپـن بـه دلیـل افـزایش هزینـه     . به کردنـد کشورهاي آسیایی بودند که کاهش تولید را تجر

تولید و رکود اقتصادي و تایوان به دلیل استخراج بیش از حد منـابع اولیـه بـراي صـنعت سـیمان      
  .شاهد رشد این صنعت بودند
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 :نماید کشورهاي مختلف را مقایسه میو مصرف سرانۀ جداول زیر روند تولید و مصرف 

 آسیا

مصرف سرانه   نام کشور )میلیون تن ( تولید  )ن میلیون ت( مصرف 

2000 2001 2002  کیلوگرم  سال  1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999

 یجاناآذرب 2/0 15/0 35/0 5/0 9/0 2/1 1/0 8/0  0/1 1/1 129

113 1/27 64/25 1/20 8/18 1/19 64/34 57/33  اندونزي 4/22 0/27 4/37

 بنگالدش 0/2 1/2 4/3 0/5 0/5 2/4 45/4 8/4 19/5 6/5 39

63 31/10  پاکستان 55/9 69/9 9/9 91/9 4/10 2/9 59/9 9/9 91/9

880 - - 0/20 92/18 7/20 - - 0/20 19/18  تایوان 75/19

 تایلند 8/18 5/29 0/30 - - 5/21 8/18 4/19 - - 315

429 0/640 0/620 560 557 511 0/640 0/620  چین 535 573 576

 ژاپن 5/83 7/81 80 5/79 5/75 6/71 8/70 70 6/68 0/65 540

 سریالنکا 25/1 35/1 35/1 - - 1/2 2/2 5/2 - - 436

 سنگاپور 2/2 1/2 0/2 - - 5/5 2/5 1/5 - - 1480

117 315/2 957/1 4/1 09/1 9/0 150/2 735/1  قزاقستان 6/0 85/0 05/1

228 25/5 0/5 0/5 1/4 15/3 25/5 0/5 0/5 1/4 2/3 
کره 
 شمالی

150 88/10 33/11 0/12 3/12 9/12 43/12 95/12  فیلیپین 9/12 5/12 9/11

970 - - 0/48 7/44 6/44 - - 2/52 5/49 6/47 
کره 
 جنوبی

529 0/13 80/11 5/11 4/9 5/11 21/15 06/14  مالزي 9/11 7/11 5/14

 مغولستان 18/0 19/0 20/0 15/0 18/0 19/0 19/0 20/0 18/0 20/0 68

 میانمار 4/0 45/0 0/5 - - 1 3/1 5/1 - - 34



 255    اقتصاد سیمان ایران و جهان

مصرف سرانه   نام کشور )میلیون تن ( تولید  )ن میلیون ت( مصرف 

2000 2001 2002  کیلوگرم  سال  1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999

46 0/0 27/0 8/0 7/0 6/0 0/0 0/0 3/0 316/0  نپال 156/0

150 - - 5/12 3/11 2/10 - - 50/12 35/10  ویتنام 5/10

89 01/99 28/90 105 9/95 5/83 40/102 61/93  هند 6/85 8/97 107

610 75/3 4/4 2/4 1/4 75/3 3/1 29/1 9/1 86/1 71/1 
هنگ 

 نگک

200 - - 3 9/2 8/2 - - 95/0 911/0  یمن 1/1

http://www.tehrancement.com/amarjahan.htm 
  خاور میانه

 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن ( مصرف  مصرف سرانه

2000 2001 2002  کیلوگرم 1999 1998 2002 2001 2000 1999  سال  1998

622 5/0 5/0 56/0 56/0 504/0 18/0 18/0 175/0  بحرین 18/0 17/0

350 10/25 38/23 23 5/20 5/18 21/27 98/25  ایران 20 22 5/23

 عراق 5/2 6/3 2/4 0/6 0/0 5/2 6/3 5/4 0/6 0/7 268

 فلسطین 5/6 3/6 6/6 0/0 0/0 2/5 8/4 1/5 95/1 45/1 546

 اردن 7/2 7/2 7/2 2/2 4/2 2/2 2/2 2/2 4/2 5/2 461

 کویت 1/2 8/1 8/1 15/2 9/2 5/2 2 2 5/2 75/2 122

1495 15/1 15/1 2/1 95/0 1/1 07/1 064/1  قطر 68/0 1/1 1/1

 عربستان 4/19 2/20 8/19 - - 7/13 5/14 6/14 - - 718

 سوریه 46/4 8/4 8/4 - - 7/4 9/4 9/4 - - 318

2550 - - 1/6 1/6 5/5 - - 9/6 9/6 2/6 
امارات متحده 

 عربی

http://www.tehrancement.com/amarjahan.htm 
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  اقتصاد سیمان ایران و جهان    256
 آفریقا

 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن ( مصرف  مصرف سرانه

2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002  کیلوگرم  سال 1998 1999

 الجزایر 8/7 7/7 0/8 6/8 0/9 9/6 6/7 4/8 5/9 0/10 299

 آنگوال 4/0 44/0 50/0 56/0 65/0 41/0 46/0 50/0 6/0 7/0 58

 بنین 2/0 2/0 25/0 61/0 64/0 5/0 52/0 55/0 61/0 64/0 92

 بروندي 0 0 0 0/0 0/0 02/0 02/0 02/0 04/0 05/0 7

 کامرون 84/0 85/0 89/0 85/0 90/0 61/0 69/0 75/0 9/0 9/0 60

 کنگو 12/0 15/0 15/0 15/0 2/0 17/0 24/0 30/0 3/0 31/0 100

371 4/27 7/26 75/26 2/27 80/23 5/28 7/25 6/23 03/22 95/20  مصر

 اتیوپی 65/0 80/0 75/0 90/0 90/0 80/0 90/0 80/0 90/0 0/1 14

71 08/0 06/0 08/0 075/0  فیجی 1/0 1/0 1/0 10/0 13/0 08/0

183 259/0 23/0 24/0 22/0 22/0 265/0 235/0  گابن 20/0 15/0 20/0

 غنی 8/1 8/1 7/1 7/1 9/1 8/1 8/1 7/1 75/1 85/1 88

 کنیا 45/1 35/0 4/1 25/1 25/1 07/1 0/1 0/1 09/1 12/1 35

 گواتماال 8/1 9/1 0/2 0/2 8/1 8/1 9/1 0/2 01/2 81/1 152

 لیبریا 1/0 1/0 11/0 13/0 14/0 1/0 11/0 1/0 13/0 14/0 41

 لیبی 5/4 08/2 2/3 0/3 2/3 4/5 64/2 2/3 0/3 3/3 76

 ماداگاسکار 1/0 1/0 11/0 15/0 15/0 2/0 2/0 2/0 3/0 28/0 19

 مالوي 14/0 16/0 17/0 15/0 15/0 18/0 19/0 2/0 19/0 20/0 17

66 5/7 4/8 2/5 5/4 6/2 1/2 4/2 5/2 022/3  نیجریه 2/2

 ریونیون 36/0 36/0 37/0 - - 54/0 54/0 52/0 - - 780

263 55/8 057/8 8/7 3/7 2/7 85/8 397/8  راکشم 4/7 5/7 1/8
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 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن ( مصرف  مصرف سرانه

2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002  کیلوگرم  سال 1998 1999

 موزامبیک 26/0 27/0 31/0 42/0 46/0 3/0 35/0 4/0 5/0 54/0 29

 نامبیا 1/0 15/0 15/0 0/0 0/0 23/0 25/0 25/0 32/0 35/0 172

 رواندا 01/0 10/0 01/0 - - 03/0 04/0 04/0 - - 4

 سنگال 84/0 1/1 35/1 - - 95/0 15/1 35/1 - - 126

 سیرالیون 1/0 12/0 1/0 - - 10/0 12/0 10/0 - - 26

 سومالی 0 0 0 - - 1/0 1/0 1/0 - - 10

 آفریقاي جنوبی 56/9 0/9 2/9 - - 6/8 9/7 1/8 - - 178

 سوازیلند 15/0 15/0 15/0 - - 19/0 18/0 19/0 - - 200

 سودان 30/0 3/0 5/0 - - 48/1 6/1 7/1 - - 56

 تانزانیا 30/1 3/1 4/1 - - 2/1 2/1 3/1 - - 40

 تونس 6/4 3/4 50/4 - - 1/4 4/4 6/4 - - 460

 اوگاندا 3/0 32/0 32/0 - - 38/0 4/0 43/0 - - 19

 زامبیا 23/0 3/0 31/0 - - 26/0 25/0 26/0 - - 29

 زیمباوه 01/1 10/1 1/1 - - 05/1 1/1 1/1 - - 92

http://www.tehrancement.com/amarjahan.htm 
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 آمریکاي جنوبی

 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن ( مصرف  مصرف سرانه 

 سال  1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002  کیلوگرم

 آرژانتین 0/7 2/7 1/7 54/5 887/3 2/7 2/7 2/7 451/5 824/3 145

 بولیوي 2/1 2/1 3/1 05/1 05/1 15/1 16/1 3/1 05/1 1/1 127

 برزیل 7/39 0/40 0/40 9/38 9/39 7/39 2/40 1/40 5/38 5/39 217

 شیلی 84/3 0/3 5/3 513/3 552/3 95/3 11/3 7/3 589/3 65/3 234

 کلمبیا 9/1 1/7 2/7 3/7 3/7 2/7 0/5 1/5 4/5 3/5 134

 اکوادور 6/2 3/2 8/2 92/2 0/3 7/2 3/2 8/2 02/3 05/3 229

 راگوئهپا 44/0 56/0 65/0 54/0 48/0 44/0 58/0 63/0 62/0 57/0 109

 پرو 4/4 8/3 75/3 589/3 114/4 3/4 8/3 65/3 4/3 699/3 124

http://www.tehrancement.com/amarjahan.htm 
  

 آمریکاي مرکزي

 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن ( مصرف  مصرف سرانه 

 سال  1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002  کیلوگرم

 کاستاریکا 2/1 3/1 1/1 2/1 2/1 0/1 2/1 0/1 175/1 175/1 311

 کوبا 8/1 9/1 7/1 34/1 5/1 0/1 1/1 1/1 98/0 05/1 88

 السالوادور 07/1 03/1 12/1 173/1 22/1 1/1 1/1 1/1 248/1 273/1 200

 هندوراس 03/1 2/1 3/1 321/1 36/1 0/1 2/1 3/1 321/1 36/1 208

 پاناما 75/0 90/0 0/1 82/0 77/0 78/0 90/0 0/1 85/0 8/0 295

 نیکاراگوئه 48/0 57/0 65/0 56/0 58/0 52/0 62/0 77/0 62/0 64/0 126

 ونزوئال 1/8 1/8 2/8 - - 9/4 1/4 0/4 - - 177

http://www.tehrancement.com/amarjahan.htm 
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 259    اقتصاد سیمان ایران و جهان

 آمریکاي شمالی

مصرف سرانه   ورنام کش )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن ( مصرف 

 سال  1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002  کیلوگرم

 کانادا 6/12 8/13 8/13 64/13 23/13 0/8 4/8 9/8 41/8 62/8 266

 آمریکا 9/83 4/85 0/86 - - 4/102 0/108 5/115 - - 384

 مکزیک 5/27 8/29 9/30 4/30 32/31 5/26 7/27 4/29 31/28 0/29 278

http://www.tehrancement.com/amarjahan.htm 
 اروپا

 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن  (مصرف  مصرف سرانه 

1998 1999 2000 2001 2002 کیلوگرم   سال  1998 1999 2000 2001 2002

870 - - 8/37 6/34 9/30 - - 75/37  اسپانیا 0/33 8/35

 آلبانی 3/0 3/0 4/0 20/0 30/0 9/0 1 1/1 50/1 65/1 427

 انگلستان 2/12 6/12 3/12 - - 7/14 1/15 5/15 - - 260

 ارمنستان 3/0 3/0 32/0 20/0 27/0 3/0 3/0 25/0 23/0 26/0 69

 اتریش 9/3 0/4 0/4 74/3 7/3 0/5 8/4 8/4 44/4 2/4 590

 بلژیک 64/6 40/7 24/7 241/7 90/6 51/5 9/5 7/5 725/5 45/5 558

 بلغارستان 38/2 5/2 78/3 23/0 35/2 88/1 8/1 85/1 41/1 55/1 182

 کرواسی 2/2 6/2 7/2 165/3 36/3 9/1 8/1 8/1 923/1 1/2 444

 قبرس 9/2 95/2 95/2 5/1 6/1 90/0 92/0 90/0 05/1 19/1 1367

 جمهورى چک 6/4 2/4 2/4 55/3 6/3 9/3 7/3 9/3 614/3 65/3 308

 دانمارك 7/2 5/2 7/2 53/2 57/2 5/1 5/1 5/1 5/1 4/1 280

 فنالند 2/1 3/1 3/1 26/1 26/1 5/1 6/1 7/1 615/1 53/1 312

352 40/20 66/20 0/21 2/20 0/19 20/20  فرانسه 7/18 5/19 5/20 43/20
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 نام کشور )میلیون تن ( تولید  )میلیون تن  (مصرف  مصرف سرانه 

1998 1999 2000 2001 2002 کیلوگرم   سال  1998 1999 2000 2001 2002

62 380/0 310/0 29/0 27/0 2/0 380/0  گرجستان 15/0 26/0 29/0 310/0

370 650/28 460/30 45/35 3/38 2/37 60/30  آلمان 9/35 5/37 2/35 78/31

 مجارستان 1/3 1/3 2/3 55/3 70/3 1/3 2/3 5/3 65/3 90/3 362

 ایسلند 1/0 13/0 12/0 28/1 11/0 1/0 13/0 12/0 153/0 130/0 550

 ایرلند 2/2 3/2 3/3 9/3 9/3 75/2 0/3 3/3 6/4 35/4 1198

682 25/40 469/39 9/37 1/36 7/34 0/40 804/39  الیاایت 1/36 3/37 8/38

 لوکزامبورك 1 9/0 9/0 11/0 10/1 48/0 47/0 45/0 52/0 53/0 1174

 نروژ 9/1 8/1 9/1 9/1 85/1 5/1 3/1 34/1 24/1 27/1 276

296 25/11 441/11 7/14 1/14 2/13 5/11 265/12  لهستان 8/14 4/15 6/15

1041 50/10 478/10 45/10 14/10 8/9 30/10 160/10 3/10 14/10  لپرتغا 8/9

 هلند 3/3 3/3 3/3 3/3 1/3 7/5 2/6 4/6 85/5 35/5 366

 رومانی 6/6 8/5 0/4 98/5 0/6 9/3 8/3 0/4 43/4 6/4 198

 روسیه 0/26 2/29 0/33 - - 0/26 4/28 2/32 - - 193

 اسلوواکی 96/2 9/2 85/2 - - 7/1 6/1 6/1 - - 292

 سوئد 26/2 17/2 46/2 - - 5/1 6/1 5/1 - - 175

 سوئیس 5/3 6/3 9/3 - - 6/3 7/3 0/4 - - 513

490 - - 0/32 5/31 2/34 - - 0/37 8/34 37/37  ترکیه

 اوکراین 4/5 6/5 0/5 - - 0/5 5/5 5/5 - - 107

 یونان 8/2 1/3 2/3 2/15 8/15 5/3 9/2 7/2 55/9 2/10 899
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 261    اقتصاد سیمان ایران و جهان

  جهان سیماندورنماي 
رود که تقاضاي جهانی وتولید سیمان در خـالل دهـه آینـده بـا نـرخ       وع انتظار میدر مجم

تقاضا براي سیمان حتی ممکن است در شـرایطی کـه مصـارف    . درصدي رشد یابد 4الی 2رشد 
مسائلی از قبیل گـرم شـده کـرة زمـین و     . جدیدي براي سیمان کشف شود بیش از این رشد یابد

  .اند اثرات مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته باشدتو باال آمدن سطح آب دریاها می
در . رود تولید و تقاضاي سیمان در ایاالت متحده با نرخ رشد معتدلی رشـد یابـد   انتظار می

هاي بهره است که منجر به رونق مسکن خواهـد   مدت علت عمده رشد صنعت سیمان نرخ کوتاه
گیـري کنـد جـدول زمـانی      نسبت به آن تصمیماز جمله موضوعاتی که اقتصاد آمریکا باید .. شد

  .براي ارتقاء ظرفیت تولید سیمان و کلینکر است
کننـد   واحدهاي تولید سیمان ایاالت متحده به روش مرطوب ویا خشک سیمان تولیـد مـی  

هـاي زیسـت محیطـی ممکـن      هزینه. باشند که بسیار انرژي بر بوده و داراي هزینه تولید باالیی می
یک موضوع اساسـی بـراي   . شود blendedایش تولید و مصرف سیمان مخلوط است منجر به افز

صنعت سیمان در ایاالت متحـده مقـررات مربـوط بـه کنتـرل دي اکسـید کـربن و حفـظ محـیط          
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هـاي حمـایتی    زیست است که منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد و در صورت غیاب تعرفه

 .ممکن است برخی واحدها ناچاراً تعطیل شوند

همـانطور کـه از   . دهـد  بینی رشد صنعت ساختمان در جهـان را نشـان مـی    پیش قبلنمودار 
برخـوردار   2007سـاالنه تـا سـال    % 6/4رشد ساختمان در جهان از متوسط . نمودار فوق پیداست

رشـد سـالیانه هزینـه در    % 5/5و % 6/1در این میان اروپا و باقی کشورهاي جهان به ترتیـب  . است
  . اهند داشتبخش ساختمان خو

 
Ken Rumph, 2004: Over a Cliff? plus a Martian’s view of European Cement prices , Global 
Cement Coordinator.  

  سیمان اروپاسیمان اروپا  تولیدتولید  پیش بینیپیش بینی

2003E 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 2007E

اسپانیا 44,063 4.0% 4.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ایتالیا 42,092 1.0% 5.6% 4.0% 3.0% 1.0% (1.0%)

آلمان 27,877 (8.2%) (3.4%) (2.4%) 2.2% 4.6% 0.4%

فرانسه 20,479 0.3% (1.2%) (1.0%) 3.0% 1.0% 0.2%

انگلستان 12,999 (1.0%) 1.0% (1.0%) 1.0% 2.0% 2.0%

بنلوکس 12,612 (4.7%) (4.5%) (0.6%) 4.3% 0.6% (0.5%)

یونان 10,470 5.0% 4.0% 4.0% (5.0%) 2.0% 2.0%

پرتغال 8,644 (6.5%) (11.8%) (7.4%) 1.0% 2.0% 1.0%

اسکاندیناوي 6,369 (1.9%) (5.7%) 0.0% 2.8% 1.6% (0.1%)

اتریش 4,218 (5.0%) (2.2%) 0.0% 3.0% 3.0% (1.0%)

سوئیس 3,772 (2.0%) (1.9%) 1.0% 2.0% 5.0% (2.0%)

ایرلند 3,380 (4.0%) 10.0% 6.0% 4.0% 4.0% (5.0%)

اروپاي غربی 228,176 (0.9%) 0.7% 1.4% 2.1% 2.1% 0.7%
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  :دهد که دورنماي صنعت سیمان در مجموع روندهاي جهانی نشان می

اسـپانیا کـاهش رشـد در شـمال ایتالیـا      در فرانسه و بلژیک ثبـات، در  : در اتحادیه اروپا
بازار رو به گسترش و در جنوب ومرکز ایتالیا شاهد کاهش رشد تولید و در یونان رشد پایدار را 
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  .شاهد خواهیم بود

 سـاختمان  بخش از% 14 و% 21 ترتیب به فرانسه و آلماندهد  همانطور که نمودار نشان می
. دارنـد  را سـیمان  مصـرف % 10 و% 14 فقـط  و انـد  داده اختصـاص  خود به 2002 سال در را اروپا
  .هستند اروپا سیمان عمدة کنندگان مصرف ایتالیا و اسپانیا

ــد    ــتفاده در تولی ــورد اس ــت م ظرفی
ــد     ــوان درصـ ــه عنـ ــا بـ ــیمان در اروپـ سـ
بکارگیري ظرفیت اسمی در جـدول زیـر   

همـانطور کـه مالحظـه    . آورده شده است
شـود در بسـیاري از کشـورهاي اروپـا      می
  .ظرفیت خالی زیادي وجود دارد وزهن

شـاهد رونـد   : در آمریکاي شـمالی 
  .بطئی تولید سیمان خواهیم بود
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OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004, Joe Harder 

Cement Production in Mta 

+1.0%  +1.0%  

%rate Score
Spain 116% 10
Ireland 91% 9
Benelux 117% 8
Portugal 87% 8
Greece 73% 7
Switzerland 82% 7
UK 84% 7
Austria 78% 6
France 68% 5
Italy 74% 5
Scandinavia 57% 5
Germany 61% 4

درصد بهره برداري از ظرفیت تولید سیمان
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یابد در ترکیه با نا اطمینانی مواجه هسـتیم،   در مراکش رشد ادامه می: در بازارهاي نوظهور
رونـد    باشد، در هندوستان بازار در حال توسعه است امـا قیمـت   در بلغارستان بازار رو به رشد می

اند و در مصر  ها روند صعودي گرفته کاهشی داشته، در تایلند فعالیت و رشد ادامه دارد اما قیمت
المللـی شـدیداً افـزایش یافتـه      شاهد وضعیت نااطمینانی هستیم اگرچه صادرات به بازارهـاي بـین  

  .است
ه کند کـ  روند فزاینده مصرف جهانی و حجم رو به رشد تجارت جهانی سیمان ایجاب می

ارزیابی دقیقی از عملکرد صنعت سیمان در ایران به عمل آید و آثار عضویت ایـران در سـازمان   
بررسی تجـارب سـایر کشـورها بـاالخص     . جهانی تجارت براي این بخش مورد مداقه قرار گیرد

تـري را بـر    توانـد افـق گسـترده    کشورهاي منطقه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت مـی 
تـري بـه بررسـی آثـار      تر و آگاهانـه  ران سیمان کشور باز نماید تا با دید عمیقروي دست اندرکا

  .عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صنعت سیمان پرداخته شود
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  المللی سیمان حمل و نقل بین

این تحوالت با شدت . صنعت سیمان در سالهاي اخیر دچار تحوالت شدیدي شده است
یع مالی مختلف براي این بخش سبب گردید که در هر رشد بخش ساختمان و تخصیص منا

بر این اساس روند تجارت سیمان نیز دچار . کشوري شکل خاصی از این رشد پدیدار شود
هاي چند ملیتی در مالکیت ظرفیت تولید  درگیري افزایش شرکت. دگرگونی خاصی گردید

جهان دهۀ . ی سیمان شدالملل تر شدن فضاي تجارت بین سیمان در سراسر جهان باعث پیچیده
آینده با توسعۀ بیشتر عرضه و تقاضاي سیمان مواجه خواهد بود و مناطق و کشورهاي مختلف 

   .هرکدام سبک خاصی را در این روند دنبال خواهند کرد
 2003و باالخص اواخر سال  2001شروع افزایش ناگهانی هزینۀ حمل و کشتیرانی از سال 

نرخ حمل در این . مهمی را بر قیمت مصرف کنندة سیمان گذاشتاثر  2004و ادامۀ آن در سال 
برابر افزایش یافت و  به بیش از دو 2003هاي باري نسبت به اواسط  مدت براي برخی از کشتی

جدول و دو نمودار روند افزایش قیمت حمل . افزایش داشت% 400بیش از  2001نسبت به سال 
  .1دهند در سالهاي اخیر را نشان می

  
 

1Cement Supply/Demand & Bulk Shipping, Steve Hanrahan, Director, Ocean Shipping 
Consultants Ltd, UK. 
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  دالر آمریکا) هزار تن در روز(رخ حمل فله ن
 HANDY HANDYMAX سال

1990 87/6  79/8 

1991 70/7 39/9 

1992 69/6 56/8 

1993 90/7 70/9 

1994 38/8 81/9 

1995 41/9 77/11 

1996 32/7 71/8 

1997 86/6 34/8 

1998 79/5 95/6 

1999 56/5 58/6 

2000 11/7 76/8 

2001 88/6 14/8 

2002 76/6 85/7 

2003 46/9 12/13 

2004 00/10 00/14 
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جدول و نمودار زیر میزان تجارت سیمان جهان و سهم حمل دریایی سیمان را در مقایسه 

گردد که در سالهاي اخیر حدود چهار  بر اساس این جدول مالحظه می. دهد با یکدیگر نشان می
به عبارت دیگر هزینۀ حمل . شده استپنجم تجارت سیمان از طریق کشتیرانی حمل و جابجا 

  .شود المللی سیمان محسوب می المللی سیمان یکی از عوامل مهم در تجارت بین بین

، حمل دریایی، تخلیـه کشـتی و   FOBالمللی سیمان قیمت تحویل برحسب  براي حمل بین
 مـد نظـر   FOBقیمـت تحویـل سـیمان براسـاس قیمـت      . باشـند  اي قابـل توجـه مـی    عملیات پایانه
تر از سایر وسـائل حمـل و نقـل در عرصـۀ      حمل با کشتی بسیار باصرفه. المللی است معامالت بین

اگــر کشــتی مجهــز بــه تجهیــزات تخلیــه      . باشــد المللــی بــراي صــادرات ســیمان مــی     بــین
(Selfdischarging Cement Carriers)        نیـز باشـد از کـارائی بیشـتري برخـوردار خواهـد بـود .

مبنـاي معـامالتی قیمـت     (Cement Price Ex-Terminal)اي  ایانـه قیمـت تمـام شـده عملیـات پ    
  .سیمان در کشور مقصد است

  

سهم حمل دریایی از کل مصرف
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  حمل دریایی سیمان از تجارت سیمان جهان

 سهم حمل دریایی از تجارت سیمان تجارت سیمان میلیون تن حمل دریایی میلیون تن سال

1980 9/41 1/65 4/64% 

1981 46 5/69 2/66% 

1982 47 74 5/63% 

1983 /52 9/77 4/67% 

1984 6/53 9/72 5/73% 

1985 2/47 7/68 7/68% 

1986 5/47 5/65 5/72% 

1987 3/44 7/63 5/69% 

1988 41 9/64 2/63% 

1989 8/45 45/67 9/67% 

1990 53 71 6/74% 

1991 26/50 1/73 8/68% 

1992 68/53 9/77 9/68% 

1993 7/54 82 7/66% 

1994 38/65 45/85 5/76% 

1995 38/73 18/94 9/77% 

1996 38/76 75/98 3/77% 

1997 47/79 35/111 4/71% 

1998 59/87 59/113 1/77% 

1999 100 22/126 2/79% 

2000 5/101 56/125 8/80% 

2001 106 58/130 2/81% 

2002 8/103 16/128 0/81% 

2003 102 45/126 7/80% 
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ط و وضــعیت عرضــه و تقاضــاي ســیمان در همچنــین کیفیــت ســیمان و گواهیهــاي ذیــرب 

کشــورهاي مبــداء و مقصــد و ظرفیــت کشــتی و ســرعت بــارگیري و تخلیــه از اهمیــت خاصــی  
عـالوه بـر لـزوم تطـابق کیفیـت سـیمان بـا اسـتانداردهاي مـدنظر خریــدار          . باشـند  برخـوردار مـی  

مجـوز خاصـی   براي مثال براي صدور به کشور اسـپانیا  . مجوزهاي صادراتی نیز در قیمت مؤثرند
اي در قیمـت محمولـه    اي که این مجوز را داشته باشد از امتیـاز ویـژه   الزم است و هر تولیدکننده

  .صادراتی برخوردار خواهد بود
فاصله تا مقصد، اندازه و نوع کشتی و نوع قرارداد حمل برحسـب اینکـه بـر اسـاس زمـان      

(time charter)    یـا قیمـت روز بـازار ،)spot market (  سـاس پیمـان کرایـه    یـا بـر ا)contract 

affreightment (میزان حمل و صدور سـاالنه،  . باشد در هزینۀ حمل سیمان اثرات مختلفی دارند
هاي بندري استفاده از اسکله و لنگرگیري و سایر مـوارد مشـابه    سرعت بارگیري و تخلیه و هزینه

 . شوند از موارد مهم در حمل و نقل دریایی سیمان تلقی می

هـاي   در فاصـله . نسـبتاً کمتـري دارنـد   ) بـازاء هـر تـن   (هاي روزانه  اي بزرگ هزینهه کشتی
هـاي   تـر شودکشـتی   باشند و هرچه مسـافت طـوالنی   تر می هاي کوچک، اقتصادي کوتاهتر کشتی
. تر اسـت  هاي بزرگ نیازمند تجهیزات تخلیه وسیع استفاده از کشتی. شوند تر می بزرگتر اقتصادي

بزرگ در جهان به تعداد کمـی وجـود دارد و ایجـاد ترمینالهـاي بـزرگ       در حال حاضر ترمینال
تـن   60000تـا   50000هاي بـزرگ، انبارهـایی بـا ظرفیـت      پایانه. خواهد حداقل دو سال زمان می

 65000هاي بـزرگ تـا    امروزه کشتی. تنی براي آنها مناسب است 20000هاي  دارند و لذا کشتی
هـزار تـن انبـار و     90گونه محموالت وجود سوپر ترمینالها بـا  کنند و براي این تن سیمان حمل می

  . تن در ساعت ضروري است 1600سرعت تخلیه 
با استفاده از امکانات تخلیه بنـدري اسـتفاده    General Cargoبراي مقایسه اینکه از کشتی 

هـاي داراي   تـوان گفـت کـه کشـتی     هاي داراي تجهیزات تخلیه، بطور کلی مـی  شود یا از کشتی 
بـا   General Cargoهـاي   هاي روزانـه آنهـا بیشـتر از کشـتی     تجهیزات تخلیه ارزانترند ولی هزینه

شـانس اسـتفاده از محمولـه     General Cargoهاي  تناژ ظرفیت است، ضمن اینکه مانند کشتی همان
 (Self Discharging Ships)هـاي بـا تجهیـزات تخلیـه      در مجموع کشـتی . هنگام مراجعت را ندارند

  . مسافتهاي کوتاه و متوسط کارآتر هستند براي
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اي بسـتگی بـه انـدازه کشـتی، مشخصـات پایانـه و میـزان حجـم          هاي عملیات پایانـه  هزینه
. باشـد  هـاي کوچـک نسـبتاً کـم مـی      اي براي پایانـه  هاي سرمایه هزینه. سالیانه دارد) تناژ(عملیات 
هـا شـامل،    ایـن هزینـه  . فاوت اسـت مت هاي بزرگ یکی نسبت به دیگري هاي عملیاتی پایانه هزینه

  . هزینه کارگر، انرژي، اجاره محوطه و هزینه بارانداز است
شـوند، لـذا بـراي     هاي سیمان عمدتاً توسط گروههاي سیمان چنـد ملیتـی کنتـرل مـی     پایانه

گروههاي چند ملیتی سـیمان حـدود   . صدور سیمان همکاري با این گروهها اجتناب ناپذیر است
درصد تجارت سـیمان فلـه جهـان را     85تا  80ولید سیمان جهان را در اختیار و درصد ت 45تا  40

   1.تحت کنترل دارند

 

. ترجمـۀ اکبـر حمـزه   . ، هلنـد  World Cement- June 2000 .آسیا و فرصتهاي صـادراتی سـیمان  : نگاه کنید به 1
  .1379، بهمن 55ماهنامۀ سیمان، شماره 
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  چین

با توجه به رشد سریع بخش ساختمان در چین تقاضا براي صنعت سیمان رشد چشمگیري 
سرمایه خـارجی از طریـق سـرمایه گـذاران هنـگ       RMBمیلیارد  40در حال حاضر . داشته است

سکن چین وارد شده است که منجر به تقاضاي روزافزون براي صـنعت سـیمان   کنگی به بخش م
اگرچه قیمت سیمان در چین نسبتاً پایین اسـت ولـی از کیفیـت نـازلی نیـز برخـوردار       . شده است

  1.باشد می
، تولید سیمان چین بـالغ  1978هاي رفرم اقتصادي در چین در سال  در ابتداي اجراي برنامه

چین به یکی از تولیدکنندگان عمده  1985هفت سال بعد یعنی در سال . بودمیلیون تن  24/65بر 
نـرخ رشـد تولیـد در    . میلیون تن رسـید  652تولید به  2001سیمان در جهان تبدیل شد و در سال 

عمـدتاً وابسـته بـه سـالمت اقتصـادي کشـور        خالل دهه گذشته از نوسانات شدیدي برخوردار و
شرقی آسیا، تولید سیمان به دلیل کاهش رشد بخش سـاختمان   با آغاز بحران جنوب. بوده است

  .رسید% 5به  1997ـ8 در خالل سالهاي GDPبه شدت کاهش یافت و رشد 
تولید سـیمان در   )U.S. Geological Survey(بر اساس آمار منتشره توسط ایاالت متحده 

جهـانی را بـه خـود     رسید که حدود یک سوم بازار 2000میلیون تن در سال  576آسیاي دور به 
تولیـد جهـان را بـه    % 20داد، در حالی که ایاالت متحده، هندوستان و ژاپـن جمعـاً    اختصاص می

با توجه به استفاده قابل مالحظه سیمان در صنعت راهسازي، در چین قطعاً . خود اختصاص دادند
  .هاي آتی از رشد چشمگیري برخوردار خواهد بود این صنعت در سال

چین اعالم کرد کـه هشـت هـزار کارخانـه سـیمان در بیجینـگ کـه داراي         1999در سال 
هـایی را کـه سـیمان     هاي عقب مانده هستند تعطیل خواهد کـرد، مخصوصـاً کارخانـه    تکنولوژي
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن هشـت هـزار        . کننـد  تر تولیـد مـی   و یا درجات پایین) 325(نامرغوب 

سـی درصـد از    2000تن بودند و در سال  30000ز داراي ظرفیتی کمتر ا 2001کارخانه در سال 
بـا بسـتن ایـن گـروه کارخانجـات تولیـد بـه        . تر بود و نامرغوب) 325(تولید سیمان چین، سیمان 

  .میلیون تن در سال کاهش یافت 100میزان 
و  هـاي جدیـد   از طرفی دیگر این حرکت منجر به جایگزینی تکنولوژي قـدیم بـا تکنیـک   

 

1-http://www.friedlnet.com/news/03022306/3/ Building sector series (6): china’s cement market.  

http://www.friedlnet.com/news/03022306/3/
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) 525(درصـد تولیـد و سـیمان     60) 425(سیمان  2000در سال . باالتر شد تولید سیمان با کیفیت
اي نزدیـک میـزان    رود کـه در آینـده   انتظار مـی . درصد تولید را به خود اختصاص داده است 10

ها اساساً متکی به انرژي خشک  این نوع سیمان. هاي با کیفیت بهتر سهم بیشتري پیدا کنند سیمان
رود که چین بزرگترین بازار جهان  انتظار می. شود ز خارج وارد کشور میکوره هستند که غالباً ا

بیجینگ در نظر دارد که تولیـد سـیمان کـوره    . باشد 2010آالت سیمان تا سال  براي تولید ماشین
 RMBمیلیــارد  30افــزایش دهــد، ایــن افــزایش مســتلزم  2005میلیــون تــن تــا ســال  60اي را بــه 
درجـات  (شـود کـه تولیـد سـیمان بـا کیفیـت بـاال         بینـی مـی   پـیش  به عالوه. گذاري است سرمایه

افـزایش   2005میلیون تن تا سال  250بود به  2000میلیون تن در سال  170که حدود ) 525و425
  .یابد

به لحاظ محیط زیست، تکنولوژي سیمان صنعتی انرژي براست به طوري که انرژي حدود 
بـا اسـتفاده از تکنولـوژي جدیـد انتظـار      . دهـد  مـی هاي تولید را به خـود اختصـاص    از هزینه% 40
جویی شود که میزان اکسید کربن تولیـد شـده را بـه     میلیون تن ذغال سنگ صرفه 15رود که  می

هـزار تـن و ذرات گـرد و غبـار را بـه       250اکسید سولفور را بـه میـزان    میلیون تن، دي  30میزان 
هـاي   ل از جـایگزینی تکنولـوژي، کارخانـه   تـا قبـ  . میلیون تن در سال کاهش خواهد داد 5میزان 

شایان ذکر اسـت  . کردند کربن کشور را تولید می اکسید دي% 8از ضایعات صنعتی و % 40سیمان 
که به لحاظ جغرافیایی، صنعت سیمان در سرتاسر کشور گسترده شده است و هزینه حمل و نقل 

با این . سیمان بسیار باال استهاي آن نظیر ذغال سنگ، انرژي و سنگ  محصول تمام شده و داده
  .اند وجود برخی از صنایع سیمان درکناره سواحل متمرکز شده

تنها تعداد اندکی تولیدکننده داراي ظرفیـت تولیـدي بـاالتر از یـک میلیـون تـن هسـتند و        
تن را داشتند  130000تولیدي در حدود) 2001در سال ( RMBمیلیون  5کمپانی با فروش  4621

  .هاي خارجی در چین است صد ظرفیت تولیدي اغلب شرکتدر 15که حدود 
در سـال  . گذاري خارجی در حال رشد روزافـزون در صـنعت سـیمان چـین اسـت      سرمایه

تولیـد داخلـی   % 15گذاري خارجی سیمان در چین وجود داشت که  شرکت سرمایه 287، 1998
کنگـی،   ایوانی، هنگگذاري خارجی ت هاي سرمایه بزرگترین شرکت. دادند را به خود اختصاص 

  .هستند holder bankگروه فرانسوي الفراژ و سوئیس 
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تجارت جهانی سیمان را به خود % 17چین دومین صادرکننده سیمان جهان است و حدود 

میلیون تن سیمان از چین به جهان صـادر شـده اسـت در     5، 2000در سال . اختصاص داده است
میلیون  05/6به عالوه میزان صادرات سیمان از . ستتن واردات داشته ا 200000حالی که صرفاً 

افـزایش یافتـه اسـت کـه بـه لحـاظ ارزش از        2001میلیون تن در سال  21/6به  2000تن در سال 
  .میلیون دالر رسیده است 196میلیون دالر به  190

بر اساس برآوردهاي به عمل آمده عضویت چین در سازمان جهانی تجارت تأثیر چندانی 
در سـال  % 10بـه  % 12از  (Kiln)اي  هاي سیمان کوره سیمان نداشته است چرا که تعرفه بر صنعت

نـرخ تعرفـه بـر    . کاهش یابـد   گذشته کاهش یافته است و قرار نیست بیش از این نرخ هاي تعرفه
در مجموع با توجه به کاهش نسـبتاً نـازل   . ثابت باقی خواهد ماند )lime stone(روي سنگ گچ 

تأثیرات منفی بر صنعت چین باقی  سازمان تجارت جهانیرود عضویت در  ظار نمینرخ تعرفه انت
  .بگذارد

در واقـع چـین از سـال    . باشد 2040رود چین مهمترین تولیدکننده سیمان تا سال  انتظار می
 576بـه   2000تولید سـیمان چـین در سـال    . بزرگترین تولیدکننده سیمان جهان بوده است 1985

این در حـالی اسـت کـه سـه تولیدکننـده      . کل تولید جهان است% 36ه حدود میلیون تن رسید ک
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درصد تولید سیمان جهـان را بـه خـود     20عمده بعدي ایاالت متحده، هندوستان و ژاپن کمتر از 
  .اند اختصاص داده
درصـد   8/2سـاالنه  ) 2001ـ2005(پنجساله دوم   رود تولید سیمان در خالل برنامه انتظار می

 .درصد افزایش یابد 5/2ساالنه ) 2006ـ2010(و در خالل یازدهمین برنامه پنجساله  افزایش یابد

هاي آتی براي ارتقاي کارایی صـنعت سـیمان اتخـاذ خواهـد      از دیگر اقداماتی که در سال
  : شد عبارتند از

  هاي داخلی حمایت از بنگاه عدم -
 خله دولتهاي ساختاري بدون مدا هاي دولتی براي رفرم مجاز دانستن بنگاه -

 الوصول هاي مشکوك ایجاد نظم بیشتر براي وام هاي بانکی و جلوگیري از وام -

  :هاي موجود بر سرراه توسعه صنعت سیمان در چین عبارتند از از جمله چالش -
  آلودگی هوا -
 کمبود آب -

 ساختار نامتعادل جمعیت -

 عدم توزیع متعادل درآمد -

منجر به افزایش تولید سـاالنه بـه    1980ـ2000هاي  هاي جدید در خالل سال گذاري سرمایه
تنهـا سـهم انـدکی از ایـن کارخانجـات داراي تکنولـوژي مـدرن        . میلیون تن گردیـد  400میزان 

هاي اخیر در چین به شدت افزایش نیافته اسـت   گذاري خارجی در سال اما سرمایه. خشک بودند
به خوبی طراحی نشده  گذاري خارجی هاي مربوط به سرمایه و این به خاطر آن است که سیاست
رود با عضـویت در   گذاري خارجی زیاد است که انتظار می اند وبوروکراسی اداري براي سرمایه

گـذاري خـارجی    چین درنظر دارد سرمایه. سازمان جهانی تجارت این مراحل اداري کاهش یابد
  .گذاري در صنعت سیمان افزایش دهد درصد کل سرمایه20را به سطح 

کیلـوگرم بـیش از    200رسید که حـدود   2000کیلوگرم در سال  448ن به تولید سرانه چی
تولیـد سـیمان جهـان را بـه خـود      % 36در حـال حاضـر چـین    . متوسط تولیـد سـرانه جهـان اسـت    

سه تولیدکننده عمده بعدي عبارتنـد از ایـاالت متحـده هندوسـتان و ژاپـن      . اختصاص داده است
دلیل عمـده رشـد تولیـد سـیمان در     . اند اختصاص دادهتولید جهان را به خود % 20جمعاً کمتر از 
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  .چین به دلیل رونق بخش ساختمان بوده است

در مجموع سیمان چین از کیفیـت بـاالیی برخـوردار نیسـت و ایـن امـر ناشـی از اسـتفاده         
درصـد تولیـد    10تنهـا   1997در سـال  . عمـودي اسـت  هـاي   کـوره گسترده از پروسه هاي تولیـد  

و % 7/62حدود ) 425(سیمان با کیفیت متوسط . است)  525درجه (یت باال سیمان، سیمان با کیف
  .اند از تولید سیمان چین را به خود اختصاص داده)% 3/17(سیمان با کیفیت پایین 

اي رسـیده اسـت کـه شـروع بـه صـدور        صنعت سیمان چین به لحاظ تکنولـوژي بـه نقطـه   
ت و قـرار اسـت قراردادهـایی را بـا     تکنولوژي سیمان به کشـورهاي در حـال توسـعه نمـوده اسـ     

  .کشورهاي فیلیپین، مصر و ایران منعقد نماید
هـاي   کـل هزینـه  % 40بر است و هزینـه انـرژي حـدود     صنعت سیمان انرژي: مصرف انرژي

صنعت سیمان چین غیرکارآمد تلقـی مـی شـود و ایـن      دهد تولید سیمان را به خود اختصاص می
مصرف ذغـال سـنگ در تولیـد    . از رده خارج شده است هاي کوچک و بدلیل تعداد زیاد کوره

از کـل  % 6صنعت سـیمان چـین حـدود     .سیمان چین در خالل ده سال گذشته کاهش یافته است
شـود و   آن از ذغال سنگ استخراج شده تامین می% 80کند و حدود  انرژي کشور را مصرف می

ل دو دهـه گذشـته کـاهش    میزان مصرف سوخت در خـال . گردد آن از الکتریسته تأمین می 20%
در عین حال مصرف انرژي . یافته است در حالی که مصرف الکتریسته اندکی افزایش یافته است

هـاي مختلـف مـورد     در میان تولیدکنندگان مختلف چینی متفاوت است که بـه دلیـل تکنولـوژي   
ي تعطیـل کـوچکترین واحـدهاي تولیـدي کـه غیرکـاراترین واحـدهاي تولیـد        . باشد استفاده می

 .سیمان هستند مهمترین گام در جهت ارتقاء کارایی مصرف انرژي در صنعت سیمان چین است
 4000در میـان مـدت قـرار اسـت تعطیـل شـوند و         کارخانـه  6000هاي موجود  بر اساس گزارش

%) 20(میلیـون تـن   100ها میزان تولید در حدود  با این تعطیل. اند تعطیل شده 2001واحد در سال 
 کننـد  تولیـد مـی   325چنانچه قرار باشد تمامی واحدهایی که سیمان درجه . یافتکاهش خواهد 

میلیـون تـن ذغـال سـنگ      15بـه کـار گیرنـد سـاالنه حـدود       تعطیل شوند و تکنولـوژي کـارآ را  
  .جویی خواهد شد صرفه

درصـد بـیش از   8میلیون تن سیمان فله تولید کـرده کـه    2/111حدود  2000چین در سال 
. باشــد مـی  1999میلیـون تــن بـیش از تولیـد     5/17عمــل آمـده بـوده اسـت و     هـاي بـه   بینـی  پـیش 
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تولید کردند که نسبت  2000میلیون تن سیمان فله را در سال 9/61کارخانجات بزرگ و متوسط 
میلیـون تـن    3/49در حـالی کـه کارخانجـات کوچـک     . افزایش یافته اسـت % 21، 1999به سال 

چین درنظر . درصد افزایش یافته است 3/16 1999سال  تولید کردند که از 2001سیمان در سال 
چهـار ایالـت عمـده    . درصد کل تولید سیمان برساند 30تولید سیمان فله را به  2005دارد تا سال 

) میلیـون تـن   18(، Shandong) 20میلیون تن (، Jigansu) میلیون تن 22(تولید سیمان عبارتند از 
Guangdong  میلیون تن 14(و (Zhejiang.  

. مختلطی از مالکیت دولتـی، خصوصـی و خـارجی اسـت    چین مالکیت در صنعت سیمان 
واحدهاي تولیدي کـه در مالکیـت مشـترك بخـش دولتـی و خصوصـی اسـت حـدود نیمـی از          

هـاي دولتـی بـیش از     در حـالی کـه بنگـاه   . دهنـد  واحدهاي تولیدي سیمان در چین را تشکیل می
سازي از طریـق بـازار بـورس داخلـی و      خصوصیتولیدکنندگان خصوصی هستند چین نسبت به 

چین سرمایه گـذاري خـارجی را در ایـن صـنعت تشـویق کـرده و       . خارجی مبادرت نموده است
انجـام گرفتـه    1995المللی در این صنعت از سال  گذاران بین هایی از سوي سرمایه گذاري سرمایه
هـاي   یزه کـردن روش سـازي و مـدرن   هاي به عمل آمده بـراي خصوصـی   در نتیجه کوشش .است

تولیدي و تعطیل واحدهاي کوچک نرخ بیکـاري در ایـن صـنعت افـزایش یافتـه اسـت و لـذا از        
  .شود هاي اجتماعی براي دوران انتقال استفاده می بیمه

به  2010رود این رقم تا سال  کند و انتظار می سیمان جهان را مصرف می% 35چین حدود 
سودآور بود اما در اواسط  1990ت سیمان در اوائل دهه در مجموع صنع. درصد افزایش یابد 40
  .سودآوري خود را از دست داد 1990دهه

  سودآوري صنعت سیمان چین
  1992  1993  1994  1995  1996  1997  

  94/2  -96/1  52/0  89/5  2/14  17/10  نسبت سود به تولید

با عنایت بـه عـدم   با توجه به اینکه اقتصاد چین تا حدودي از بقیه جهان مجزا شده است و 
کاهش ارزش پول ملی، چـین قـادر شـد کـه از اثـرات بحـران کشـورهاي جنـوب شـرقی آسـیا           

در نتیجه تقاضاي داخلی سیمان کاهش یافته است و رشد مصرف کمتر از میزان . جلوگیري کند
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، مصرف سیمان با تولید آن هماهنگ بوده 1995از سال : مصرف داخلی .مورد انتظار بوده است

  .به شدت کاهش یافته است 1990رخ رشد مصرف از اوایل دهه اما ن

مصرف سیمان 
  %رشد چین

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

-  6/2  4/4  0/6  3/8  5/0  8/1  

. گیــرد چهـل درصـد تولیـد سـیمان چـین بـراي ســاخت زیربناهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی           
مصـرف سـیمان   . شـود  یی اسـتفاده مـی  درصد نیز در مناطق روستا 33درصد براي نگهداري و 25

چین از سـیمان بـراي آسـفالت سـاخت جـاده      . آشکارا وابسته به دورنماي اقتصادي کشور است
. گـذاري کنـد   میلیـون دالر در زیربناهـا سـرمایه    750چین در نظـر داشـته اسـت    . کند استفاده می

سی بر واردات اگرچه عضویت در سازمان جهانی تجارت در وهلۀ اول ممکن است تأثیر محسو
و صادرات سیمان نداشته باشد، اما ممکن است بر مصرف داخلی سیمان تأثیر بگـذارد چـرا کـه    

  .باز خواهد شد 2001-2006هاي  گذاران خارجی در خالل سال بخش ساختمان بر روي سرمایه
بنگـاه دولتـی    45قبل از این حرکـت،  . آزاد شد 1996ـ97هاي  قیمت سیمان در خالل سال

قیمـت سـیمان   . کردند داراي حق قیمت گذاري بودنـد  اي از سیمان را تولید می عمده که قسمت
با آزادسازي و رقابـت صـنایع    1997از سال . دالر در تن بوده است 28کوره اي در سال مذکور 

درصد کـاهش یافـت   25) 525(ها کاهش یافته است و قیمت سیمان درجه یک  با واردات قیمت
هـا در   با این وجود قیمت در مناطق مختلـف متفـاوت بـوده و قیمـت    . دهدالر در تن رسی 36و به 

Guandog افزایش یافته است 1997ـ98هاي  در سال.  
واردات سـیمان  . دهـد  واردات سیمان درصد ناچیزي از تقاضاي کل سیمان را تشکیل مـی 

ا در به یک میلیون تن رسید که به دلیل گسترش تقاضـاي داخلـی بـود امـ     1993ـ94هاي  در سال
اي  در حال حاضر موانـع تعرفـه  . واردات با افزایش ظرفیت تولید داخلی کاهش یافت 1995سال 

شود و تعرفه وارداتـی بـر کلینکـر در     اي مانع از ورود بیش از حد سیمان به کشور می و غیرتعرفه
است و این نرخ پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی کم و بیش همچنـان  % 6-8محدوده 
% 60که) است 425و  525(هاي درجه یک  صادرات سیمان چین عمدتاً سیمان .ه استحفظ شد

صـادرات  % 25هـاي خـارجی و مشـترك در     مالکیـت . دهـد  کل صادرات را تشـکیل مـی  % 70تا 
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 ,Hebeiهـاي عمـده صـادرکننده سـیمان عبارتنـد از       ایـاالت . سـیمان از چـین مـؤثر بـوده اسـت     

Guangxir, Guandong, Jiangsu, Shandong . تولیـد در هـر ایالـت صـادر      %5به طور متوسط
 1998در سـال  . دهنـد  صادرات سیمان چین را تشـکیل مـی  % 90ها  در مجموع این ایالت. شود می

با بـروز بحـران جنـوب شـرقی آسـیا      . چین دومین صادرکننده بزرگ سیمان در جهان بوده است
. بـازار صـادراتی چـین اسـت     ایاالت متحده بزرگتـرین . کاهش یافت% 30صادرات سیمان چین 

  .سایر مشتریان شامل تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، کره جنوبی، مالزي، ویتنام و سنگاپور هستند
رود ظرفیت تولید سیمان به طور بطئی گسترش یابد و افزایش مخارج دولتـی در   انتظار می

تـن در سـال خواهـد     میلیـون  650بـه   2005تولید تا سـال  . زیربناها، صنعت سیمان را منتفع سازد
درصـد تـا    5/29(رود سیمان فله قسمت عمده تولید سیمان چین را تشکیل دهـد   انتظار می. رسید
گـذاري   سـرمایه . رودکه تراز تجاري چین بـراي سـیمان مثبـت بـاقی بمانـد      انتظار می) 2005سال 

ده از اسـتفا . ایفـاء خواهـد کـرد    2001ــ 2005هاي  خارجی در سیمان چین نقش مهمی را در سال
موضـوع محـیط زیسـت و کنتـرل     . شـود  پروسه پردازش خشـک تکنولـوژي مطلـوب تلقـی مـی     

 .هاي پیش روي دولت چین خواهد بود گازهاي منتشره از جمله چالش

هاي آن کشور بوده و  الهاي اخیر بیش از مقادیر مندرج در برنامهسرشد تولید در چین در 
این کشور اثر قابل توجهی بـر بـازار سـیمان جهـان      رود که با توجه به رشد شدید چین انتظار می

تولید سیمان در سال اخیر نشاندهندة این تحول عظیم % 17در نمودار بعد رشد سریع  .داشته باشد
برخـوردار اسـت کـه ایـن ارقـام      % 16تولیـد بـرق نیـز در همـین ارتبـاط از رشـدي معـادل        . است

نشــاندهندة رشـــد ســـریع  
. باشـند  تولید در چـین مـی  

بیمـــاري ســـارس در اثـــر 
 2003رکــود نســبی ســال  

مشــهود   زیــر در نمــودار  
است ولـی مجـدد اقتصـاد    
چین به روند رو بـه رشـد   

  .خود ادامه داده است
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  تایوان

گونه که مالحظـه   همان. میزان تولید و فروش سیمان تایوان در جدول زیر ارائه شده است
اي  به ترتیـب از نـرخ رشـد سـاالنه     1998ـ2003هاي  شود تولید و فروش سیمان در خالل سال می

  1.درصد برخوردار بوده است 2/7و  3/7معادل 
  میزان تولید و فروش سیمان در تایوان 

  2002  2001  2000  1999  1998  سـال
2003   

 )ماهه 11(

  7563123  8358424  7585062  5497121  5626428  5557976  تولید سیمان
  7622128  8520223  7395244  5942051  5748010  5600650  فروش سیمان

  5973049  6486034  5518475  4657313  3518566  2931273  تولید سیمان بتون 
  6366549 6726120  5853595  4946904  3644443  3066670 فروش سیمان بتون 

Source: www.tcc.com.tw/english/highlight.htm 
 2001در سـال  . باشـد  مـی  )Harmonized system( اي تـایوان سیسـتم هماهنـگ    سیستم تعرفه
تقریبـاً  . وضـع شـد   سازمان تجارت جهـانی اي جامع بر مبناي مذاکرات تایوان با  یک برنامه تعرفه

درآمد  سازمان تجارت جهانیزمانی که تایوان به عضویت  2002خط تعرفه از اول ژانویه  4500
 1/7درصـد قبـل از عضـویت بـه      2/8متوسط نرخ تعرفـه در تـایوان از سـطح    . ته استکاهش یاف

 2/4بـه سـطح    2007رود که این نرخ تا سال  کاهش یافته است و انتظار می 2002درصد در سال 
درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده      5عالوه بر عوارض گمرکی، واردکنندگان باید  .درصد برسد

هـا،   الستیک ماشین، سـیمان، نوشـابه  : افزوده بر هفت گروه کاال شاملمالیات بر ارزش . بپردازند
  . گیرد هاي موتوري تعلق می نفت و بنزین، محصوالت الکتریکی، شیشه و ماشین

 

1 - http://www.trade.gov.tw/english/page31-6.htm  Economic estimate of the impact of WTO Ac 
by Taiwan, multilateral trade organization, board of foreign trade. 

http://www.tcc.com.tw/english/highlight.htm
http://www.trade.gov.tw/english/page31-6.htm
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  ژاپن
به  2002تولید سیمان در سال . اي برخوردار است صنعت سیمان در ژاپن از اهمیت ویژه

ده است که قسمت عمده آن صرف مصرف داخلی میلیون تن رسی 9/68و تولید کلینکر به  4/76
هاي عمده تجاري  طرف. میلیون تن بوده است 3/8شود بطوري که صادرات در سال مذکور  می

  .سیمان عبارتند از تایوان ، هنگ کنگ، سنگاپور و چین
  )میلیون تن(به کشورهاي مختلف  صادرات سیمان ژاپن

  2001  2000  1999  1995  1990  1985  1980  کشور  منطقه
  9/1  0/1  -  -  -  -  -  چین  
  1/0  -  -  5/1  -  -  -  کره  
  7/0  4/2  8/2  2/4  -  -  -  تایوان  

  2/1  7/0  0/1  7/1  3/2  0/2  0/1  هنگ کنگ  آسیا
  6/1  3/1  5/1  7/2  0/1  0/1  2/1  سنگاپور  
  1/0  1/0  1/0  2/1  -  2/0  2/0  مالزي  
  4/0  4/0  7/0  70/1  7/0  9/0  6/0  سایر  
  0/6  9/5  1/6  13  0/4  ¼  0/3  جمع  

  2/0  1/0  3/0  3/0  -  8/3  9/4  خاورمیانه
  1/0  3/0  2/0  4/0  5/0  1/0  2/0  اقیانوسیه
  1/0  2/0  2/0  -  8/1  0/1  5/0  آمریکا
  8/0  8/0  8/0  -  -  1/0  -  آفریقا
  4/0  3/0  1/0  -  -  -  -  اروپا

  6/7  6/7  7/7  7/13  3/6  1/9  6/8  جمع کل
Source: http://www.jcassock.or.jp/jca/English/ ue-04-010.html 

  
  

http://www.jcassock.or.jp/jca/English/
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  میزان تولید، فروش و مصرف سیمان در ژاپن

 مصرف  واردات  صادرات  فروش داخلی  تولید سیمان تولیدکلینکر  سال

1981  1/83  9/87  9/77  7/9  -  9/77  
1982  8/78  1/84  1/73  2/11  -  1/73  
1983  0/79  7/84  5/70  2/14  -  5/70  
1984  0/77  3/82  5/70  3/11  2/0  7/70  
1985  7/70  4/76  3/67  1/9  5/0  7/67  
1986  0/67  2/73  7/67  5/5  2/1  9/68  
1987  2/64  6/72  6/68  3/4  5/2  2/71  
1988  6/68  1/79  9/73  9/4  5/3  5/77  
1989  0/71  9/81  0/75  6/6  7/3  7/78  
1990  3/75  0/87  6/81  3/6  5/2  1/84  
1991  1/80  4/92  7/84  3/7  8/1  5/86  
1992  4/87  8/95  7/81  5/11  2/1  8/82  
1993  4/87  8/94  1/78  1/13  0/1  0/79  
1994  7/89  4/97  6/79  8/14  7/0  2/80  
1995  1/89  4/96  0/79  7/13  6/0  6/79  
1996  6/91  6/99  7/81  8/12  6/0  3/82  
1997  5/88  8/95  2/78  1/12  5/0  6/78  
1998  2/76  3/83  0/71  6/7  7/0  6/71  
1999  3/74  7/81  9/69  7/7  1/1  8/70  
2000  6/75  3/83  1/71  6/7  3/1  3/72  
2001  8/71  5/79  5/67  6/7  2/1  6/68  
2002  9/68  4/76  8/63  3/8  8/0  6/64  

Source: http://www.jcassock.or.jp/jca/English/ ue-04-010.html 

http://www.jcassock.or.jp/jca/English/
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  فیلیپین
ن به تولید سیمان از انواع کلینکر، پورتلند و پوزوالن و سایر بخش سیمان در صنعت فیلیپی

باشـد در   سنگ گچ مـی % 4و  کلینکر% 96سیمان پورتلند مخلوطی از . انواع سیمان مشغول است
  .باشد پوزوالن می %20گچ و % 3کلینکر ، % 77حالی که سیمان پوزوالن ترکیبی از 

  )کیلوگرمی 40هزار کیسه : واحد(تولید سیمان در فیلیپین 

  2001  2000  1999  مناطق

  50525  34063  34451  1منطقه 
  53203  64095  72175  3منطقه 
  49352  56025  67326  4منطقه 
  68051  69853  61079  7منطقه 
  31036  34066  30681  10منطقه 
  26430  26816  26069  11منطقه 
  9892  9453  16433  12منطقه 
  5970  4605  5723  13منطقه 
  284495  298976  313937  کل

سیمان پوزالن اگر چـه   .است% 27و براي سیمان پوزوالن % 73تقاضا براي سیمان پورتلند 
 در بازار در دسترس بوده اما هنـوز نتوانسـته   1980تر از سیمان پورتلند بوده و از اوائل دهه  ارزان

ت و واردات سـیمان  تولیـد، صـادرا  . به عنوان جانشین براي سیمان پورتلند مورد توجه قرار گیرد
  1.ارائه شده استزیر در فیلیپین در جداول 

  
  
  
  

 

1 - http://www.newsflash.org/2003/05/t1/t1012164.htm 
Philippines and WTO: preparing for Caccun, Sol Jose Vanzi 

http://www.newsflash.org/2003/05/t1/t1012164.htm
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  صادرت سیمان از فیلیپین

  )کیلوگرمی 40هزار کیسه (صادرات   سال

1996  17284  
2000  33573  
2001  46600  

  واردات سیمان از فیلیپین
  )کیلوگرمی 40هزار کیسه (صادرات   سال  

1999  11861  
2000  37614  
2001  42756  

بـا رونـق بخـش    . تولیدکننده سیمان در سطح کشور فیلیپین وجود دارد 20حال حاضر  در
ظرفیـت  . ظرفیـت تولیـدي بـه آهسـتگی رشـد یافتـه اسـت        1990ساختمان در اوایل تا نیمه دهـه  

امـا بـروز   . درصـد بـوده اسـت    5/76به طور متوسـط   1990ـ2000هاي  برداري در خالل سال بهره
متوسـط   1999ــ  2000در سـال  . نعت سیمان در فیلیپین شـده اسـت  بحران آسیا منجر به رکود ص

  .بوده است% 60از  برداري کمتر ظرفیت بهره
آغاز شد و چهار شـرکت بـزرگ    1998گذاري خارجی در صنعت سیمان در سال  سرمایه

گذاري فراوانی را در صـنعت سـیمان بـه     سرمایه) سوئیس، فرانسه، مکزیک و انگلستان(خارجی 
هـاي فراوانـی ایجـاد     به حداکثر رسید، چرا که جاذبه 1994جریان سرمایه در سال  .عمل آوردند

  .اند بیست و چهار کارخانه سیمان ثبت شده 1990ـ98هاي  در خالل سال. شده بود
پروسه تـر، پروسـه نیمـه خشـک و پروسـه        صنعت سیمان در فیلیپین از سه نوع تکنولوژي

ولید کنندگان از تکنولـوژي تـر بـه سـمت تکنولـوژي      اما بسیاري از ت. خشک تشکیل یافته است
جـویی کـرده و    انـد چـرا کـه تکنولـوژي خشـک در مصـرف انـرژي صـرفه         خشک روي آورده

  .تر است اقتصادي
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بخـش سـاختمان شـکل     افزایش فروش سیمان به دلیـل رونـق   1993ـ97هاي  در خالل سال
ه کاهش فـروش سـیمان در   منجر ب 1997بحران اقتصادي در جنوب شرقی آسیا در سال . گرفت

اما بعد از بحران جنوب شـرقی آسـیا نیـز عرضـه سـیمان در بازارهـاي       . در فیلیپین شد 1998سال 
  .هاي بخش ساختمان کاهش یافته است  داخلی به دلیل کاهش فعالیت
ملحق شد دسترسی بـه بـازار در شـکل     GATTبه  1980در سال   هنگامی که فیلیپین رسماً

نـرخ تعرفـه محدودکننـده نرخـی اسـت کـه کشـور متعهـد         . ننده متبلـور شـد  ک هاي محدود تعرفه
 هــاي هنگــامی کــه فیلیپــین بــه گــات ملحــق شــد تعرفــه . هــا فزونــی نگیــرد شــود از آن نــرخ مــی

، 1994در پایـان دور اروگوئـه در سـال    . اي اعمـال شـد   از خطـوط تعرفـه  % 5محدودکننده براي 
وجـود  ) خطـوط تعرفـه   5639اي بالغ بر  عرفهدرصد از کل خطوط ت 65(خط تعرفه  3664حدود 
هـاي صـنعتی بـود در حـالی کـه محصـوالت        خـط مربـوط بـه تعرفـه     2859از این مقدار . داشت

شـایان ذکـر   . داد را بـه خـود اختصـاص مـی    ) کل خطوط تعرفه% 14(خط تعرفه  805کشاورزي 
وجـود   هـانی سـازمان تجـارت ج  اي در  خطوط تعرفه هیچگونه تعهد تعرفـه  1975است در مورد 

  .ندارد
 %100بسته به نوع کاالها بسـیار متفـاوت اسـت از صـفر تـا       1هاي محدودکننده میزان تعرفه

هـاي محدودکننـده را    شـود کـه تعرفـه    همانگونه که در جدول بعدي مالحظه مـی . تغییر می کند
  :بندي کرد توان در چهارگروه تقسیم می

سـال   9ها باید در ظرف مدت  ه و تعرفهاي کشاورزي بسیار محدودکننده بود ـ خطوط تعرفه
سـازمان  کاهش یابد به خاطر آنکه ایـن از خصوصـیات عمـده توافقنامـه کشـاورزي      % 24

محصوالت کشاورزي مشـمول تعرفـه اي   % 90است و در مجموع بیش از  تجارت جهانی
  . بودند% 20معادل 

آالت  ه، ماشـین اي محدودکننده بر محصوالت صنعتی نظیر منسـوجات، البسـ   ـ خطوط تعرفه
  .غیرالکترونیکی و محصوالت شیمیایی نیز وجود دارد

آالت الکتریکی و سـایر محصـوالت صـنعتی و     تري براي ماشین اي معتدل ـ اما خطوط تعرفه
 

1 - Binding Tariffs 
هایی است که کشورهاي عضو ملزم به کاهش قطعی آن در طی دوره زمانی مشخص و از پیش تعیین  منظور تعرفه
  . شده هستند
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اثــرت نــامطلوبی را بــر  ســازمان تجــارت جهــانیمعــدنی وجــود دارد و لــذا عضــویت در 

  .بر جاي نخواهد گذاشت )شامل سیمان(تولیدات محصوالت صنعتی و مواد معدنی 
ــه  ــ خطــوط تعرف ــر چــوب، کاغــذ،     ـ ــراي محصــوالتی نظی ــده ب ــر محدودکنن اي نســبتاً کمت

  .کفش، کاالهاي مسافرتی، تجهیزات حمل و نقل و فلزات وجود دارد اثاثیه،
شایان توجه است که محصوالت صنعتی که بسیار حساس هستند غالباً متعهد به کاهش 

ایـن مـواد شـامل مـواد سـاختمانی نظیـر سـیمان، فـوالد،         . نیستند  ندهکن ها به صورت محدود تعرفه
  .باشد شیشه، کاالهاي پتروشیمی، اتومبیل و قطعات آن می

هـاي   هـا غالبـاً از نـرخ    هاي محدودکننده باید توجه داشـت کـه ایـن نـرخ     در ارتباط با نرخ
ــد  ــاالتر بودن ــیش). مخصوصــاً در مــورد کاالهــاي کشــاورزي (موجــود ب از دو ســوم  در واقــع ب

در مـورد محصـوالت صـنعتی    . کاهش نرخهاي تعرفه بودنـد  %40محصوالت کشاورزي مشمول 
  .بود 1993هاي موجود در سال  درصد بیش از نرخ 10غالباً  هاي تعرفه تعهد به کاهش نرخ

هـاي محدودکننـده    شود اگر چه فیلیپین متعهد و ملزم به اجـراي تعرفـه   چنانچه مالحظه می
بوده است اما این تعهدات تأثیر چندانی بـر تولیـد محصـوالت صـنعتی      )جهانی سازمان تجارت(

  .باالخص سیمان بر جاي نگذاشته است
است برخی اقالم داراي نرخی % 6متوسط نرخ تعرفه بر محصوالت صنعتی  2001در سال 

تر  رفه پایینهاي تع به عنوان مثال در مورد مواد خام نرخ. تر هستند باالتر و برخی داراي نرخ پایین
4هـاي متوسـط تعرفـه در فیلیپـین حـدود       امروزه نرخ. است

سـازمان  هـاي تعیـین از سـوي     نـرخ  1
بنابراین هیچگونه مشکلی به لحاظ کاهش نرخهاي تعرفـه وجـود نخواهـد    . است تجارت جهانی

  .داشت
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  تلفهاي محدودکننده در دور اروگوئه بر حسب محصوالت مخ تعرفه

  اي خطوط تعرفه  نوع محصول
  موجود

  هاي درصد تعرفه
 WTOمحدودکننده در 

  100  793  کشاورزي و ماهیگیري
  6/98  814  منسوجات و پوشاك

  8/71  567  غیرالکترونیکی آالت ماشین
  3/71  899  محصوالت شیمیایی

  1/58  387  آالت الکتریکی ماشین
  9/41  310  مواد معدنی

  6/37  298  چوب، کاغذ، اثاثیه
  4/36  173  چرم، الستیک، کفش و کاالهاي مسافرتی

  5/32  163  تجهیزات حمل و نقل
  4/31  646  فلزات

  0  10  بنزین و انرژي
  46  470  سایر محصوالت صنعتی

Source: www.dti.gov.ph/contentment/9/62/127/570.jsp 

  

http://www.dti.gov.ph/contentment/9/62/127/570.jsp
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  استرالیا

منجـر بـه افـزایش     1990در دهه اي در صنعت سیمان استرالیا  افزایش سریع مخارج سرمایه
تغییـر تکنولـوژي از تـر بـه خشـک، اثـرات قابـل        . کارایی و تولید محصوالت سیمان شده اسـت 

بـا ارائـه تکنولـوژي جدیـد نـه تنهـا متوسـط        . اي را بر این صنعت به همـراه داشـته اسـت    مالحظه
در نتیجـه ایـن    .اي یافـت  سودآوري بلکه کارایی نیروي کار و انرژي نیز افـزایش قابـل مالحظـه   

تحول هزینه نیروي کار و انرژي در صنعت سیمان دچارکاهش گردید در حالی که هزینـه مـواد   
در مجموع ارتقاء کارآیی منجر بـه کـاهش متوسـط هزینـه کـل      . خام و استهالك افزایش یافتند

درصـد  9متوسط هزینه تولید به میزان  1989ـ1999هاي  گردیده است به طوري که در خالل سال
  .اهش یافته استک

ظرفیت تولید سیمان کلینکر در استرالیا در خالل ده سال گذشته دچـار تحـوالت اساسـی    
گـذاري در صـنعت    سـرمایه . درصـد بـوده اسـت    82بـرداري   ظرفیـت بهـره   1994گشته و از سال 

گـذاري در   اي صورت گرفته است و سـرمایه  هاي ثابت در سطح بی سابقه سیمان بر روي دارایی
در بازارهـاي  . درصد کل فروش این صـنعت بـوده اسـت    20معادل  1997-1991هاي  خالل سال

و سـیمان مخلـوط    Portland Cementسیمان پورتلنـد  . شود استرالیا انواع متعدد سیمان یافت می
. دهـد  قسمت عمده سیمان به فروش رفتـه در اسـترالیا را تشـکیل مـی     blended Cement) رنگی(

نیز در بازارهـاي اسـترالیا    )slag( )سرباره(و تفاله ذوب  )flyash(کستر غبار خا مواد سیمانی نظیر
  1.شوند عرضه می

 تقاضاي سیمان در استرالیا به دلیل توسعه صنعت ساختمان و مسکن رشد چشمگیري یافته
از اهمیت خاصی برخـوردار   1990و اوایل دهه  1980رونق بخش ساختمان در اواخر دهه . است

سیمان همبستگی بسـیار نزدیکـی بـا نوسـانات صـنعت سـاختمان و راهسـازي         بوده و تقاضا براي
  .داشته است

اشتغال در صنعت سیمان نسبتاً با ثبات بـود، امـا ایـن رونـد در      1980و 1970در خالل دهه 
تقریباً به نصف کـاهش   1989ـ1999هاي  به شدت تغییر یافت و اشتغال در خالل سال 1990دهه 
حدودي به دلیل بستن کارخانجات قدیمی و تا حدودي به خاطر ارتقـاء  کاهش اشتغال تا . یافت

 

1 - http://www.cement.org.au/industry/chap%203%20Performance_right.htm/ 
Clinker and cement production, Australian industry. 

http://www.cement.org.au/industry/chap%203%20Performance


 289    اقتصاد سیمان ایران و جهان

اي بـر کـارآیی    کاهش اشـتغال داراي اثـر قابـل مالحظـه    .کارآیی در واحدهاي جدید بوده است
دو برابـر   1999تـا   1989هـاي   به طوري که کارآیی نیروي کار در بین سـال . نیروي کار گذاشته

  .شد
اي انـرژي بـراي تبـدیل مـواد اولیـه مـارل بـه سـیمان          حظهصنعت سیمان از مقادیر قابل مال

شود کـه بـه    هاي سیمان استفاده می در واقع انرژي به عنوان سوخت در کارخانه. کند استفاده می
اسـتفاده   ذغال سنگ و یا گاز براي گرم کردن سنگ آهک و تبدیل آن بـه سـیمان مـورد    شکل

 9دهـد و   د نیاز صنعت سیمان را تشکیل مـی در صد انرژي مور 91درواقع سوخت . گیرد قرار می
هـا و سـایر    اي است که براي آماده سـازي مـواد خـام و راه انـدازي کـوره      درصد بقیه الکتریسیته

تقاضاي انرژي صنعت سیمان در خالل دهه گذشته کاهش .گیرد تجهیزات مورد استفاده قرار می
در برخی کارخانجات شـمال نظیـر   . اند یافته است چرا که کارخانجات کارآتري وارد بازار شده

Queenstand وIasmania شـود در حالیکـه    اي از ذغال سنگ استفاده مـی  به میزان قابل مالحظه
اسـتفاده از انرژیهـاي جـایگزین    . شـود  در جنوب و غرب استرالیا از منابع گاز طبیعی استفاده مـی 

تکنولـوژي از تکنولـوژي    هاي مشتق شده از ضایعات در حال افزایش است و تغییـر  نظیر سوخت
تر به خشک همراه با نیاز کمتر به انرژي در ایـن نـوع کارخانجـات بـدان معناسـت کـه متوسـط        

هزینه کمتر انرژي بـه دو دلیـل    .کاهش چشمگیري داشته است 1990هزینه انرژي در خالل دهه 
د سـمیان  قیمت انرژي کاهش یافته و میزان مصرف انرژي واحـدهاي تولیـ  : به وقوع پیوسته است
متوسط قیمت سوخت و الکتریسته به ترتیب  1990هاي دهه  در خالل سال. نیز کاهش یافته است

هـاي اقتصـادي در سـطح بنگاههـا دلیـل        رفـرم . درصد کاهش یافته است 13درصد و  6به میزان 
  .شود هاي مذکور محسوب می عمده براي تغییر قیمت سوخت در خالل سال

ــات،   هــاي مت صــنعت ســیمان پرداخــت  ــه خصــوص در شــکل مالی ــت ب ــه دول عــددي را ب
  .کند برداري از معادن ارائه می هاي بهره ها، جوازها و پروانه الزحمه حق
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  اندونزي

درصـد در   37بـه   1965درصد در سـال  13در اندونزي از  GDPتولیدات صنعتی نسبت به 
تولیـدات صـنعتی   در تغییر در ترکیـب   1970هاي حمایتی دهه  سیاست. افزایش یافت 1989سال 

از تولید کاالهاي صنعتی سبک نظیر مواد غذایی بـه صـنایع سـنگین نظیـر فـوالد و سـیمان تغییـر        
افـزایش صـادرات صـنعتی در اواسـط دهـه      . این دو بخش غالباً در مالکیت دولـت بودنـد  . یافت
بــر اســاس . گردیــد 1990منجــر بــه افــزایش اشــتغال در رشــد بخــش خصوصــی در دهــه   1980

درصـد کـل   25مهمترین بخش صنعتی صنایع نفت وگـاز بـود کـه حـدود      1986سال آمارگیري 
درصـد ارزش  12پـس از آن صـنعت سـیگار بـا     . داد ارزش افزوده بخش صـنعت را تشـکیل مـی   

هاي پردازش مواد غذایی، مواد معـدنی و   افزوده بخش صنعت مقام دوم را داشت و سپس بخش
   1.داد د اختصاص میفلزي قسمت عمده تولیدات بخش صنعت را به خو

هاي دولتی نه تنها بخش نفت و گاز را به عهده داشتند بلکه در سایر صـنایع سـنگین    بنگاه
بـا آغـاز   . کردنـد  اي را ایفـا مـی   نظیر سیمان، فوالد، کود شیمیایی و ابزار حمل و نقل نقش عمده

صـادرات   اي را در زدایی در تجارت، بخش خصوصی نقش عمده هاي اقتصادي و مقررات رفرم
درصـد صـادرات صـنعتی نظیـر     60، 1983محصوالت صنعتی متقبل شد، به طـوري کـه در سـال    

هاي صادراتی صـنعتی در ایجـاد    بخش. پوشاك و منسوجات را بخش خصوصی به عهده داشت
  .گذاري مشترك بود هاي دولتی و سرمایه هاي شغلی بسیار موثرتر از بخش فرصت

درصـد   32وجات وصـنایع مـواد معـدنی حـدود     جمعاً تولیـدات محصـوالت چـوبی، منسـ    
 1صنایع نفت و گـاز حـدود   . به خود اختصاص می دادند 1986اشتغال بخش صنعتی را در سال 

کردنـد   درصد اشتغال نیروي کار را تأمین می 1در صد نیروي کار و صنایع فلزات اساسی حدود 
  .کردند درصد تولیدات صنعتی را تولید می 6اگرچه 

 

1 - http://articles.ibonweb.com/magarticle.asp?num=1207  
Cement industry to face possible crises, June 2003. 

http://articles.ibonweb.com/magarticle.asp?num=1207
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-88هـاي   گـذاري در صـنایع انـدونزي در سـال     هـاي سـرمایه   مهمترین طرفژاپن یکی از 
هـاي خـارجی    گذاري مشـترك دولـت و بخـش خصوصـی بـا طـرف       بوده است و سرمایه 1967

را به خود اختصاص داده است و هنـگ کنـگ    1986درصد تولیدات صنعتی در سال  40حدود 
  .اند هاي دوم و سوم قرار گرفته کره جنوبی در ردهو 

  
صـنعت  . میلیـون تـن بـوده اسـت     48ظرفیت تولید سـیمان انـدونزي معـادل     2000  ر سالد

هاي صادراتی، و جواز توسعه به  فروشی، سهمیه هاي خرده ها نظیر قیمت سیمان از بسیاري از جنبه
هـاي مـورد توافـق بـا صـندوق       اما در عین حال به دلیل برنامه. باشد شدت تحت کنترل دولت می

هـاي صـادراتی    هاي دستوري و سـهمیه  دولت به سمت آزادسازي و حذف قیمت المللی پول بین
 west( و وست جاوا )Jakarta(قسمت عمده سیمان در اندونزي در جاکاراتا . اقدام نموده است

Java(  کنند  درصد کل سیمان داخلی را مصرف می 31مصرف میشود به طوري که این دو شهر
در خالل چند سال گذشـته بسـیاري از   . گیرد ستفاده قرار میکه عمدتاً در بخش ساختمان مورد ا

. هاي زیربنایی و مسکن متوقف شده است و لـذا تقاضـا بـراي سـیمان کـاهش یافتـه اسـت        پروژه
هاي  ها برنامه کنند و بسیاري از کمپانی درصد ظرفیت تولید عمل می 60بسیار از کارخانجات در 
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رود مصـرف   هاي بـه عمـل آمـده انتظـار مـی      برآورده بر اساس .اند توسعه خود را متوقف ساخته

میلیـون   3/43درصد رشد یابد و مصرف کل را به سـطح   5/9 -1/10با نرخ  2007سیمان تا سال 
  .برساند 2007تن در سال 

درصـد اسـت کـه تـا      75در حال حاضر ظرفیت مـورد اسـتفاده صـنعت سـیمان در سـطح      
درزمـانی کـه   . درصـد قـراردارد   80در سـطح   1997-98حدودي کمتر از سطوح قبل از بحـران  

درصـدکاهش یافـت    50برداري بـه  به اوج خود رسید ظرفیت بهره1998بحران اقتصادي در سال 
انـدونزي در سـال   . از بازارهـاي داخلـی شـد    تـر  نـازل  ولذا منجر به صادرات سیمان با قیمت هاي

) میلیون تـن  22(داخلی  تولید میلیون تن سیمان و کلینکر صادر کرد که در مقایسه با 5/4، 1998
افـزایش صـادرات سـیمان پـس از بحـران      . داد نزدیک به یک چهارم تولید داخلی را تشکیل می

 1999درصـد در سـال    33بـه   1996درصـد در سـال    1سهم صادرات سیمان از کـل تولیـد را از   
رف داخلـی  اگرچه صادرات روند فزاینده داشت اما تولید کل سیمان با کاهش مصـ . افزایش داد

  .کاهش یافت

 1997میلیون تن در سـال   27تولید سیمان از  1997با بروز بحران اقتصادي در اواسط سال 
بخش مسکن که قبل از بروز بحران از . کاهش یافت) درصد 31( 1998میلیون تن در سال  19به 

ر را از بـازار  رونق برخوردار بود با بروز بحران شدیداً تحت تأثیر قرار گرفـت و بسـیاري از تجـا   
حال که با افزایش مصرف داخلـی تولیـد صـنعت سـیمان بـه سـطوح قبـل از بحـران         . خارج کرد
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 8صـادرات بـه    2002در سـال  . بازگشته است، احتماالً صـادرات سـیمان کـاهش خواهـد یافـت     
  .1بود 2001میلیون تن صادرات در سال  5/9میلیون تن رسید که بسیار پایین تر از 

ها در آینده خواهد شـد و چنانچـه ظرفیـت     اخلی منجر به افزایش قیمتافزایش تقاضاي د
اتحادیـه سـیمان انـدونزي بـروز     . موجود افزایش نیابد صنعت سیمان با بحران مواجه خواهد شـد 

تر ظرفیـت داخلـی نسـبت     به دلیل رشد نازل 2005-2006هاي  بحران را در عرضه سیمان در سال
براي جلوگیري از بروز چنـین  . بینی کرده است سال پیشدرصد در  3-5به رشد تقاضا در سطح 

بحرانی ضروري است که کارخانجات جدید تأسیس شده و مواد خام مورد نیاز مهیا شود امـا از  
 1اي بـا ظرفیـت    آنجا که صنعت سیمان صنعتی سرمایه بر و تکنولوژي براسـت، ایجـاد کارخانـه   

میلیـارد   1اي معـادل حـداقل    انجامید و هزینهسال به طول خواهد  3-5میلیون تن در سال حداقل 
  .روپیه دربرخواهد داشت

 

1 http://www.indocement.co.id/en/cement-industy.asp 

http://www.indocement.co.id/en/cement-industy.asp
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    بنگالدش

. کاهش یافت 1998در سال % 3رشد تولید ناخالص داخلی در بنگالدش به واسطه سیل به 
صـادرات  . درصد رسید و کسري تراز تجاري به سطح یک میلیـارد دالر رسـید   3/6نرخ تورم به 

داد کسري تراز تجاي در سـال مـذکور    رات کشور را تشکیل از کل صاد% 70پوشاك  سیمان و
  .رسید GDP% 7/4رسید و کسري بودجه به  GDP% 9/2به 

مهمتـرین منـابع معـدنی بـنگالدش بـه ترتیـب       . بنگالدش داراي منابع معدنی اندکی اسـت 
، شیشـه،  ) clay(ذغال، گـاز طبیعـی، سـنگ رس، کـائولین و خـاك صـنعتی       : اهمیت عبارتند از

کشـور بـنگالدش متکـی بـه     . هاي ساختمانی، شـن و سـنگهاي معـدنی    اي زینتی، سنگسنگ ه
میلیـون   1/3، 1998مصـرف سـیمان در سـال    . واردات سیمان براي تأمین تقاضاهاي داخلی است

مصـرف سـیمان   % 20کـل مصـرف سـیمان و کولنـا حـدود      % 30تن متریک بوده و داکا حـدود  
میلیون تن متریـک سـیمان در سـال تولیـد      6/1گالدش بن .اند بنگالدش را به خود اختصاص داده

چهـار واحـد    2002تـا سـال   . واحد تولیـدي در ایـن صـنعت فعالیـت دارنـد      12کند که جمعاً  می
. میلیـون تـن را ایجـاد کـرده انـد      5/1تولیدي دیگر نیز افزوده شـدند کـه جمعـاً ظرفیتـی معـادل      

 .اپن و انگلسـتان ایجـاد شـده اسـت    هاي مشترك در صنعت سیمان با کشورهاي ژ گذاري سرمایه
-290000در محــدوده  1994-1998هــاي  تولیــد ســیمان هیــدرولیک در ایــن کشــور طــی ســال 

  1.تن در نوسان بوده است 280000
  )تن متریک( معدنی در کشور بنگالدش ظرفیت تولید مواد

  1998  1997  1996  1995  1994  کاال

  290000  285000  285000  280000  280000  سیمان هیدرولیک
  clay(  3283  6541  7000  7200  7500(خاك کائولین

  90000  90000  90000  88000  87000 محصوالت فوالد
Source: kuo chins, the Mineral Industry of Bangladesh. Table 1. 

 

1 - Kuo Chins., the mineral Industry of Bangladesh, Table 1. 
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  هندوستان
اولین واحد یا ظرفیـت  . پایه گذاري شد 1914صنعت سیمان در کشور هندوستان در سال 

در حـال حاضـر هندوسـتان دومـین تولیدکننـده      . تن ظرفیت شروع به کار کـرد  1000تولیدي با 
مصـرف  . میلیون تن به شـمار مـی آیـد    2/114جهان پس از کشور چین با ظرفیت تولیدي معادل 

 256کیلوگرم است که در مقایسه بـا اسـتانداردهاي جهـان     85سرانه سیمان در این کشور معادل 
هاي تولید بـه وسـیله دولـت     درصد از هزینه 60الی  55. قرار دارد کیلوگرم در سطح بسیار نازلی

میلیـون تـن بـرآورد شـده      8/87تولید در این کشور در سـطح متوسـط سـاالنه    . شود پرداخت می
 1.است

از سیمان تولیـدي توسـط   % 65ترین متقاضی سیمان است به طوري که  بخش مسکن عمده
از تولیـد سـیمان زیربناهـاي بخـش دولتـی       درصد 16شود و حدود  بخش خصوصی استفاده می

. رسـد  درصد سیمان تولیدي به شکل فله بـه فـروش مـی    1در مجموع کمتر از . شود استفاده می
  :باشد هاي صنعت سیمان در هندوستان می نکات زیر از مجموعه ویژگی

  .هاي تولیدي وجود دارد اگرچه برخی واحدها ناکارآمد هستند مازاد ظرفیت •
 2میلیـون تـن رسـیده و صـادرات در سـطح       95تولیـد بـه سـطح     1999 -2000در سـال   •

 .شود بینی می میلیون تن پیش

گیرد و ایـن فرآینـد    هاي تولیدي را در بر می از ظرفیت% 90پروسه تولید خشک حدود  •
 .به تدریج جانشین فرآیند تر شده است

در عـین حـال   . گیـرد  براساس تقاضا در بازار شکل می ها بسیار متغیر بوده و عمدتاً قیمت •
 .قیمت بسته به نوع سیمان متفاوت است

کمپـانی   20کمپانی در بخـش سـیمان فعالیـت دارنـد ولـی در مجمـوع        370در مجموع  •
 .بازار را در اختیار دارند% 70حدود 

 .بازار را در اختیار ندارند% 12ها به تنهایی بیش از  هیچیک از کمپانی •

 .د رکودي مواجه شده استهاي اخیر با رون صنعت سیمان در سال •

 .دهد درصد از هزینه تولید را تشکیل می 17هاي حمل و نقل باال بوده و حدود  هزینه •
 

1 - http://www.energymanagertraining.com/Process2/Cement india. htm 
Cement industry India, www.india market.com 

http://www.energymanagertraining.com/Process2/Cement
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 .اي عدم تعادل در تولید سیمان مشهود است به لحاظ منطقه •

 .باشد بر می صنعت سیمان در هندوستان به شدت سرمایه •

 .شود ها توسط دولت کنترل می درصد نهاده 60تا  55 •

 .مان به دلیل کمبود نیروهاي انسانی با مشکل مواجه شده استصنعت سی •

واحدهاي تولیدي کوچک به دلیل عدم قدرت رقابت با واحدهاي بزرگ قادر به ادامه  •
 .حیات نیستند

عدم دسترسی به ذغال سنگ به عنوان انرژي مناسـب میـزان تولیـد را تحـت تـأثیر قـرار        •
 .داده است

آیند و نرخ  ز مهمترین متقاضیان سیمان به شمار میها ا هاي ساختمان و زیرساخت بخش •
هاي صنعتی و ساختمانی میزان تولید صنعت سیمان را تحت تأثیر  رشد اقتصادي، فعالیت

 .قرار خواهد داد

دورنماي صنعت سیمان در هندوستان به دلیـل رشـد بخـش مسـکن از وضـعیت خـوبی        •
 .برخوردار خواهد بود

به طوري کـه در  . میلیون تن برسد 9/126به  2004سال رود ظرفیت تولیدي تا  انتظار می •
میلیـون تـن    5، 2002میلیون تن و در سال  2، 2001میلیون تن، در سال  9/1، 2000سال 

 . افزایش ظرفیت ایجاد شده است

رود  در مجموع به دلیل رشد بخـش مسـکن روسـتایی و رشـد سـریع صـنایع انتظـار مـی         •
 .هاي آتی افزایش یابد ر خالل سالدرصد د 8-10صنعت سیمان با نرخ رشد 
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  پاکستان 
افزایش قیمت بنزین و انرژي در پاکستان در کاهش تقاضا براي صنعت سیمان مـؤثر بـوده   

آغاز شد نرخ رشد اقتصـادي   1990کاهش تقاضاي سیمان که با بحران اقتصادي نیمه دهه . است
سـیمان در سـطحی بسـیار     درصد رسـاند و در نتیجـه کـاهش تقاضـا، صـنعت      3درصد به  7را از 
 1998ــ 99هـاي   کرد و از زیانی معادل میلیاردها روپیه در سال تر از ظرفیت تولیدي عمل می پایین

  1.برخوردار بود
سنگ منجـر بـه کـاهش زیـان      به سیستم ذغال) نفت و گاز(تبدیل صنعت سیمان از انرژي 

زیان نبوده بلکه افزایش تقاضاي البته تبدیل سیستم سوخت تنها دلیل کاهش . ها گردید این بنگاه
داخلی و بازسازي در افغانستان در کاهش زیان صنعت سیمان مؤثر بوده است بطوریکه در سـال  

  .این صنعت کامالً سودآور شده است 2002
رغم اینکه پاکستان به لحاظ مواد اولیه مـورد نیـاز بـراي صـنعت سـیمان نظیـر سـنگ         علی

گیـرد   کنندگان قرار نمی ین منابع در اختیار مصرفغنی است ا آهک، خاك رس، سنگ و گچ
به عنوان مثال یک بسـته  . شود هاي دولتی سرازیر می در واقع منافع حاصله به جیب صنایع و بنگاه

 220روپیه اسـت در حـالی کـه در پاکسـتان معـادل       160کیلویی سیمان در هندوستان معادل  50
  .روپیه است
هـا بـه شـمار     هـا و پناهگـاه   مواد اولیه بـراي سـاختمان   رغم اینکه سیمان جزء مهمترین علی

 660مالیـات بـر فـروش سـیمان معـادل      . رود صنعت سیمان مشمول باالترین نرخ مالیات است می
در سـطحی معـادل دو برابـر    ) روپیـه  320(باشد که در مقایسـه بـا هندوسـتان     روپیه در هر تن می

درصـد بـیش از عـوارض     186تن است که روپیه در هر  1000عوارض گمرکی معادل . باشد می
در واقع به دلیل وجود چنـین مالیـات و عـوارض گمرکـی بـاال، گفتـه       . گمرکی هندوستان است

وجود چنین . هاي مالیات بر صنعت سیمان است شود که پاکستان داراي یکی از باالترین نرخ می
لـوگرمی در مقایسـه بـا    کی 50هر بسته (افزایش قیمت % 40ها و عوارض گمرکی منجر به  مالیات

  .قیمت سیمان در هندوستان شده است
ذغال در بسیاري از واحدهاي تولید سیمان شکل  تبدیل صنعت سیمان از سوخت بنزین به

 

1http://www.pakistaneconomist.com/database1/cover/2002 
Cement industry, Amanullah Bashar, November 2002. 

http://www.pakistaneconomist.com/database1/cover/2002
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اولین کمپانی که . گرفته است و بسیاري از این واحدها را به واحدهاي سودآور بدل کرده است

از  2001نـام دارد کـه در خـالل سـال      pioneer cementقدم بود کمپانی  در تبدیل سوخت پیش
بـه سـودي    2002برد اما با تبدیل سوخت، ایـن زیـان در سـال     اي رنج می میلیون روپیه 284زیان 

ها بسـیار مـؤثر بـود و در     تبدیل سیستم سوخت در کاهش هزینه. میلیون روپیه بدل شد 44معادل 
  .ر مشهود استهاي اخی کننده در سال سودآوري بسیاري از واحدهاي تولید

میلیون تن اسـت در حـالی کـه مصـرف      10تولید ساالنه صنعت سیمان در پاکستان حدود 
هزینه کل مصرف ذغال بالغ بـر  . میلیارد روپیه در سال است 42/8کل مواد سوخت کوره بالغ بر 

جویی به دلیـل تبـدیل سیسـتم سـوخت      میلیارد روپیه صرفه 8/2میلیارد روپیه است که باعث  5/5
روپیه در تن است و با فرض اینکه  842با فرض اینکه هزینه سوخت کوره معادل . یده استگرد

جـویی حاصـله بـراي     سنگ تبدیل شـده اسـت صـرفه    سوخت این صنعت کامالً به سوخت ذغال
جـویی بـه تمـامی صـنعت سـیمان       در واقع این صرفه. روپیه است 290تولید هر تن سیمان معادل 

  .منتقل خواهد شد
کننـده سـیمان بـود کـه      کارخانـه تولیـد   4صنعت سیمان پاکستان متشکل از  1947در سال 

این کارخانجـات در آن زمـان توسـط    . میلیون تن را دارا بودند 5/0جمعاً ظرفیت تولیدي معادل 
در خـالل دوران  . شان بسته شدند سال از عمر تولیدي 50ولی پس از . شوند هندوستان کنترل می
بعـد از   .میلیـون تـن تأسـیس شـدند     2/3کارخانه سیمان با ظرفیت تولیدي  استقالل پاکستان، پنج

صنعت سیمان در اختیار دولت قرار گرفت و تا اواخر دهـه   1970ملی شدن صنایع در اوایل دهه 
درصـد رشـد    7در خالل دوره مـذکور تقاضـا بـراي سـیمان سـاالنه      . در اختیار دولت بود 1970

 1976ــ 77هـاي   نتیجتـاً در سـال  . ادر بـه پاسـخگویی نبـود   داشت در حالی که ظرفیت تولیـدي قـ  
بعـد از   .ادامـه داشـت   1994ــ 95هاي  پاکستان شروع به واردات سیمان نمود که این روند تا سال

بخش خصوصی مجاز بـه تأسـیس کارخانجـات سـیمان شـد و هفـت        1977تغییر دولت در سال 
و شرکت دولتی . صی تأسیس شدمیلیون تن توسط بخش خصو 54/2کارخانه تولیدي با ظرفیت 

در نتیجه . میلیون تن نمود 6/1نیز اقدام به تأسیس چهار واحد تولیدي با ظرفیت  )SCCP(سیمان 
 1990در اوایـل دهـه    .رسـید  1990میلیـون تـن تـا آخـر سـال       5/8ظرفیت کل صنعت سیمان بـه  

چـار از  شرکت ملی سیمان نقش رهبري صنعت سیمان را به عهده داشـت و بخـش خصوصـی نا   
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سـازي   بـا خصوصـی  . هاي شرکت مذکور به لحـاظ تثبیـت قیمـت سـیمان بـود      پیروي از سیاست
شرکت ملی سیمان نقـش خـود را از دسـت داد و در منـاطق شـمالی       1990صنعت سیمان بعد از 

پاکستان ناچار از واردات سـیمان   1990در نیمه اول دهه . کشور کمبود عرضه سیمان مشهود بود
آوري واحدهاي تولیدي شـد و باعـث تشـویق آنهـا      افزایش قیمت سیمان و سود بود که منجر به

همزمـان بـا ایـن رونـد پـنج واحـد تولیـدي بـا ظرفیـت          . هاي تولیدي گردیـد  براي توسعه ظرفیت
میلیـون تـن تـا آخـر      16میلیون تن به بازار وارد شدند و لذا ظرفیت کل تولید به سطح  5تولیدي 

  .رسید 2000سال 
درصـد در   2/7در پاکسـتان بـا نـرخ     وردهاي به عمل آمده تقاضا براي سیمانبراساس برآ

میلیون تن رسیده است ولی نرخ رشد مصرف سـیمان در پایـان    97/1سال رشد داشته و به سطح 
تقاضا براي سـیمان بـا نـرخ رشـد فزاینـده       1990در دهه . درصد در سال رسید 8/6به  1980سال 

 2000رسید و این امید را زنده کرده که تقاضا تـا سـال    لیون تنمی 49/7افزایش یافت و به سطح 
اما با بروز بحران اقتصادي به دلیـل مـدیریت ناصـحیح و سیاسـی     . میلیون تن برسد 7/14به سطح 

بـر خـالف کـاهش تقاضـا،     . رسـید  2000میلیـون تـن تـا پایـان      91/9شدن اقتصاد سطح تولید به 
 6میلیون تن رسـید کـه در نتیجـه     16به سطح  2000ل ظرفیت تولیدي صنعت سیمان در پایان سا

  .میلیون تن ظرفیت بال استفاده بر جاي گذاشت
ایـن سـطح تقاضـا    . کیلوگرم در سال اسـت  72مصرف سرانه سیمان در پاکستان در سطح 

بـه عنـوان مثـال مصـرف     . ترین موارد مصرف سرانه سـیمان در سـطح جهـان اسـت     یکی از پایین
ــیمان ــرانه در هندو س ــوگرم، در ســریالنکا   89ســتان س ــوگرم، در انــدونزي   106کیل  139کیل

کیلـوگرم   171کیلوگرم، در السـالوادور   159کیلوگرم، در ترکمنستان  126کیلوگرم، در ویتنام 
 369کیلـوگرم، در سـوریه    274کیلـوگرم، در ایـران    251کیلوگرم، در مکزیک  220در فیلیپین 

کیلـوگرم در مـالزي    600کیلـوگرم، در تایلنـد    512یـه  کیلوگرم، در ترک 410کیلوگرم در چین 
  .باشد کیلوگرم می 1004کیلوگرم و در تایوان  870

صنعت سیمان نقش صنعت مادر براي توسـعه بخـش سـاختمان و زیربناهـاي سـاختاري را      
هاي مـؤثر و اسـتفاده از سـیمان در     به عالوه تشویق مصرف سرانه از طریق سیاست. کند ایفاء می
اي بزرگ دولتی لزوم کاهش مالیات و عوارض گمرکی موجـود در پاکسـتان را مطـرح    ه پروژه
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هاي چشمگیري بـه لحـاظ تغییـر تکنولـوژي صـورت گرفتـه اسـت امـا          اگر چه پیشرفت. کند می

توانـد   با تبدیل سیستم سوخت به ذغال سنگ، پاکستان می. همچنان نیاز به اقدامات بیشتري است
ایـن تغییـر   . جویی کنـد  صرفه )furnace oil(لحاظ واردات نفت کورهمیلیون دالر در سال به  70

تکنیک منجر به کاهش هزینه تولید و قیمت هر کیسه سیمان و نهایتاً منجـر بـه افـزایش تقاضـاي     
. هاي بخـش سـاختمان در کشـور دارد    اما آینده این صنعت بستگی به فعالیت. داخلی خواهد شد

ه تولیدکننده سیمان نیسـتند، دورنمـاي روشـنی را بـراي     تقاضاي سیمان در کشورهاي همسایه ک
توانـد بـا کـاهش مالیـات و عـوارض       صادارت سیمان پاکستان فراهم کـرده اسـت و دولـت مـی    

مطالعات انجام شـده در خصـوص مقایسـه    . گمرکی نقش مؤثري در گسترش صادرات ایفا کند
الیات در ایران صـفر، در تایلینـد   دهد که این م نشان می) درصد 37(مالیات بر سیمان در پاکستان 

 18درصـد و در هندوسـتان    10درصد، در اندونزي  10درصد، در فیلیپین  10درصد، در مصر  7
عالوه بر بازار افغانستان که صنعت سیمان در پاکستان را زنده نگه داشته، بازارهاي  .درصد است

 5میلیـون تـن، سـنگاپور     3النکـا   میلیـون تـن، سـري    5اي نظیر بنگالدش با تقاضایی معادل  بالقوه
میلیـون تـن، و    2میلیون تـن، مـالزي    1میلیون تن، ویتنام  1میلیون تن، میانمار  4میلیون تن، مصر 

اي در صنعت سـیمان پاکسـتان ایفـاء کنـد چـرا کـه ایـن         تواند نقش عمده میلیون تن می 5/0نپال 
راه حـل  . کننـد  واردات تـأمین مـی   کشورها تولیدکننده سیمان نبوده و نیازهاي خود را از طریـق 

هـاي بـزرگ ملـی و در     دیگر براي توسعه صنعت سیمان این کشور استفاده از سـیمان در پـروژه  
توانـد شـکاف موجـود میـان      اسـت کـه مـی   ... هـاي سـد و    هاي آبیاري، پـروژه  ها، کانال بزرگراه

  .مصرف و عرضه سیمان را پر کند
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  ترکیه 
، 4، مگنزیت 3، محصوالت معدنی2، مرمر1مده سنگ آهککنندگان ع ترکیه یکی از تولید

کننـدگان عمـده جهـان در محصـوالت      ترکیه همچنین یکـی از تولیـد  . است 6و پومیس 5پرالیت
تولیـد آلومینیـوم و   . معدنی شامل محصوالت شیمیایی، سرامیک، سـیمان، شیشـه و فـوالد اسـت    

. بعـدي ارائـه شـده اسـت    در جـدول   1995ــ 1999هـاي   برخی محصوالت معدنی در خالل سـال 
در خـالل دوره مـذکور رونـد     Bentoniteشود تولید سـیمان بنتونیـت    گونه که مالحظه می همان

 1999تـن در سـال    560000بـه رقـم    1995تـن در سـال    602499نزولی داشته است و از سـطح  
تـن   489635تولید کائولین نیز طی دوره مذکور روند نزولی داشته و از رقـم  . کاهش یافته است

  .رسیده است 1999تن در سال  400000به رقم 
هاي کمی واردات ماهیتاً موقتی هستند  ترکیه عنوان کرده است که از آنجا که محدودیت

حـذف شـود    2005ها بایستی تا اول ژانویه  تمامی محدودیت ATCو از آنجا که تحت توافقنامه 
 سـازمان تجـارت جهـانی   هـاي   قنامـه ها شده اگر چـه بـا تواف   ترکیه خواستار حفظ این محدودیت

  .ناسازگار باشد

 

1- Lime stone 
2 - Marble 
3 - Boron Minerals 
4 - Magnesite  
5 - Perlite 
6 - Pumice 
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  )تن متریک(تولید محصوالت معدنی در ترکیه 

  1999  1998  1997  1996  1995  کاال

  160000  458028  369482  544513  232278  آلومینیوم بوکسیت
  4300000  4052175  3797874  3518754  3185628  مس
  4300000  5885000  5986000  6404000  4931000  آهن

  560000  565708  521158  515452  602499  سیمان بتونیت
  400000  403733  472646  449561  489635  کائولین
  6000000  6000000  6400000  6405377  1649192  ها سایر سیمان

Source: Mobbs Philip M., the Mineral Industry of Turkey, 1999. 
کند کـه حتـی کشـورهاي     عنوان می انیسازمان تجارت جهماده بیست و چهارم توافقنامه 

هـاي کمـی اقـدام نماینـد امـا ترکیـه        عضو یک اتحادیه گمرکی باید نسبت به حذف محدودیت
هـاي تجـاري اتحادیـه اروپـا      اعالم کرده است از آنجا که تاکنون چنین قانونی توسـط توافقنامـه  

ـ   گار بـا قـوانین   ی سـاز وضع نشده اقدامات آن کشور به لحاظ وجود برخی محدودیت هـاي کم
بعالوه ترکیـه اعـالم کـرده اسـت کـه تـاکنون هـیچ کشـور عضـو          . است سازمان تجارت جهانی
  .نسبت به وجود چنین حمایت هایی اعتراض نکرده است سازمان تجارت جهانی

هـاي کمـی کـه بنـا بـه دالیلـی بـه غیـر از شـرایط کسـري            در واقع ماده یازده محـدودیت 
هایی که براي یک دوره طوالنی  ماده بیست و سوم محدودیت ها وضع شده است و پرداخت تراز

در مورد محصوالت خاص حفـظ شـده اسـت نبایـد منجـر بـه تغییـر        )  کنگ مثالً به وسیله هنگ(
شود و کشورهاي عضو ملزم به اجـراي تعهـدات در    GATTتعهدات کشورها نسبت به مقررات 

  .هستند سازمان تجارت جهانیهاي  چهارچوب توافقنامه
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  لبنان 
شـد بـه طـوري     صنعت سیمان بزرگترین صادرات صنعتی لبنان محسوب می 1980در سال 

فروش سیمان به سـوریه  . داد درصد از صادرات صنعتی سیمان را به خود اختصاص می 5/15که 
، صادرات سیمان 1981اما در اوایل سال . درصد صادرات سیمان لبنان بود 40در آن سال حدود 
 1981میلیـون پونـد لبنـان در سـال      34بـه   1980میلیون در سال  119افت و از به سوریه کاهش ی

میلیون پوند لبنـان کـاهش یافـت     201مجموع کل صادرات سیمان لبنان در آن سال به  در. رسید
میلیـون پونـد لبنـان افـزایش یافـت چـرا کـه بـه بازارهـاي           227بـه رقـم    1982اما مجدداً در سال 
هنگامی که وضعیت سیاسی کشور تا حدودي تثبیت شد  1983سال  در اوایل. جدیدي وارد شد

میلیون دالري را براي تأمین مالی برنامه توسعه ظرفیت به کار گرفت  36کمپانی سیمان لبنان وام 
تن در سال افزایش یافت و هزینه واحد تولید با تغییر از مصـرف نفـت    250000و تولید به سطح 

ا تصمیم سوریه مبنی بر عـدم ورود سـیمان از لبنـان و عـدم ثبـات      ام .به ذغال به شدت پائین آمد
سیاسی و مشکالت ناشی از یافتن بازارهاي جدید، دورنماي احیاء صنعت سـیمان در لبنـان را بـا    

نفـر از کارکنـان خـود را برکنـار      300اتحادیه سیمان لبنـان   1983در سال . مشکل مواجه ساخت
کل صادرات سیمان لبنـان بـه    1983ه بود و تا پایان سال کرد چرا که صنعت با بحران مواجه شد

   .درصد کاهش یافت 88 1982میلیون پوند لبنان رسید و نسبت به سال 5/27سطح 
تأسیس شد تا نیازهاي بخش مسکن منطقه را تأمین  Siblinشرکت سیمان  1980در اوایل 

تـن در   300000یت تولیدي هاي فنی رومانی تأسیس گردید و با ظرف این کارخانه با کمک. کند
اما کارخانه در طول جنگ اسرائیل به شدت آسیب دید و تا اوایل سـال  . سال شروع به کار کرد

میلیـون پونـد،    15با تزریق منابع مـالی بـه میـزان     1986در سال . مجدداً شروع به کار نکرد 1986
تولیـد   1991در سـال   1.هاي منطقه تبدیل شـد  شرکت سیمان سیبلین به یکی از بزرگترین شرکت

تـن متریـک افـزایش     3000000بـه   1995تن رسید که تا سـال   900000سیمان در لبنان به سطح 
 .باشد روشن می دورنماي تولید سیمان در این کشور نسبتاً. یافت

 

1 - Source: http://country studies. Us/Lebanon/73.htm 
Lebanon – Cement, us library of congress.  



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    304
  یمن

دولـت  .هاي دولت بوده اسـت  تحت حمایت 1973صنعت سیمان از زمان تأسیس در سال 
بـه  . هـاي کالنـی نمـوده اسـت     این صنعت دولتی اقدام بـه اخـذ وام  یمن همواره براي حمایت از 

ظرفیـت سـاالنه    1.هایی از اتحاد جماهیر شوروي سابق و ژاپن دریافت کرده است عنوان مثال وام
تقاضـاي داخلـی را تـأمین    % 70تـن اسـت کـه حـدود     1250000صنعت سیمان در یمـن بـالغ بـر    

تـوان نتیجـه    ت سـیمان بـا محصـوالت مشـابه مـی     از مقایسه ارزش افزوده و درآمد صـنع . کند می
گرفت که سودآوري صنعت سیمان باالتر بوده و این بدان خاطر است که اغلب مواد اولیه مورد 

   .نیاز صنعت سیمان در داخل کشور تهیه می شود
به عالوه صنعت سیمان در یمن در تأمین بودجه مالی دولت مؤثر بوده است و کسري تراز 

در واقع صـنعت سـیمان در یمـن چهـارمین صـنعت      . تا حدودي خنثی نموده استها را  پرداخت
شـود ایـن    از آنجا که سیمان در داخل یمن تولید می. بزرگ مؤثر در تولید ناخالص داخلی است

با توجه به مقـادیر سـیمان تولیـد شـده در خـالل      . کشور هیچگونه نیازي به واردات سیمان ندارد
تـوان میـزان    دالر در هر تن سیمان وارداتـی مـی   60متوسط قیمت  و بر اساس 1990ـ97هاي  سال
دالر در سـال  میلیـون   747/73 جـویی حاصـل از عـدم واردات سـیمان از خـارج را معـادل       صرفه
جویی حاصـل از عـدم واردات سـیمان بـه دلیـل تولیـد        جدول زیر میزان صرفه. تخمین زد 1997

  .هدد نشان می 1990ـ97هاي  داخلی را در خالل سال
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1 - http://www.infoprod.co.il/mecusam.htm. 
Middle east cement update-sample issue, Yemen Status of the cement industry. 

http://www.infoprod.co.il/mecusam.htm
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  صرفه جوئی حاصل از عدم واردات سیمان در یمن
  )دالر میلیون(جویی حاصل از عدم واردات  صرفه  سال

1990  103/50  
1991  808/50  
1992  846/48  
1993  025/65  
1994  897/54  
1995  318/65  
1996  479/62  
1997  747/73  

ه نظر برسند اما براي کشور یمن هاي غربی ممکن است ناچیز ب اگرچه این ارقام در مقیاس
با این وجـود موانـع متعـددي     .که یکی از فقیرترین کشورهاي عربی است قابل مالحظه می باشد

عـدم اجـراي پـروژه توسـعه صـنایع سـیمان       . بر سر راه توسعه ظرفیت صنعت سیمان وجـود دارد 
عوامـل مـوثر در عـدم     عدم وجود منابع مالی الزم از جملـه  به علتهاي سه وپنجساله اول  برنامه

هـاي   هـاي متعـددي را بـا گـروه     شـرکت سـیمان تـاکنون تمـاس     .ها بوده اسـت  اجراي این پروژه
بـراي  . گذاري در صـنعت سـیمان آغـاز کـرده اسـت      عالقمند در خصوص آمادگی براي سرمایه

اینکه این صنعت به بخش کارآمدي مبدل شود نیاز به نظارت و اداره و مدیریت صحیح دارد تـا  
 .تواند از منابع خودکفا براي تهیه انرژي مورد نیاز براي فعالیت کارخانجات سیمان استفاده کندب
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  بلغارستان

محصوالت معدنی بلغارسـتان عمـدتاً شـامل مـواد معـدنی، ذغـال سـنگ، خـاك صـنعتی          
(clay) ي سیمان و سایر مواد ساختمانی نیـز جـزء محصـوالت معـدنی تولیـد     . و سنگ گچ است

معـذالک صـنایع معـدنی بلغارسـتان در مقایسـه بـا اسـتانداردهاي جهـانی بسـیار          . نـد آی بشمار می
اي حائز اهمیتد و کشـور اساسـاً متکـی بـه واردات آهـن و       کوچک بوده و صرفاً به لحاظ منطقه

  .فوالد است
درصدي در تولید ناخالص داخلـی بـود کـه     5شاهد رشد  2000اقتصاد بلغارستان در سال 

درصـدي   8/10داد این بخـش از رشـد    را تشکیل می GDP% 29ت صنعتی در این میان محصوال
کـل صـادرات کشـور را در    % 10صادرات محصوالت صـنعتی  . نسبت به سال قبل برخوردار بود

منجـر بـه جـذب     1990بهبـود وضـعیت اقتصـادي بلغارسـتان در دهـه      . داد تشکیل می 2000سال 
هـاي خـارجی در بلغارسـتان در     شـد سـرمایه  ر. میلیـارد دالر شـد   1هاي خارجی در سطح  سرمایه

قسـمت عمـده ایـن    . منجر به مالکیت خارجی در صنعت سیمان بلغارسـتان شـد   1990اواخر دهه 
بـه منظـور تسـهیل صـادرات سـیمان بـه       . ها توسط اتحادیه اروپا و ایتالیا انجام شـد  گذاري سرمایه

حادیه اروپا براي مواد سـاختمانی  دولت استانداردهاي ات 2000کشورهاي اتحادیه اروپا در اکتبر 
  .تن رسید 1700000به  2000و صنعت سیمان را پذیرفت و تولید سیمان هیدرولیک در سال 
  )هزار تن متریک(میزان تولید محصوالت معدنی در بلغارستان 

  2000  1999  1998  1997  1996  کاال

  1700  1700  1700  1656  2137  سیمان هیدرولیک
  296  232  176  171  202  بتنونیت

  150  140  150  150  189  کائولین 
  1388  1068  1000  849  991 آهک 

Steblez Walter, G. The Mineral Industries of Bulgaria and Romania, table1. (1999) 
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  اسپانیا 
صنعت سیمان اسپانیا در مرحلۀ رشد مداوم قرار گرفت و عالئم  1990از اواسط دهۀ 

نرخ رشد مصرف سیمان همیشه بیش از دو برابر رشد . هده نگردیدرکود در ساخت و ساز مشا
میلیون تن بالغ گردید که  1/46به  2003مصرف سیمان در سال . اقتصادي کشور قرار داشت

بود چون واردات با شدت % 2/5رشد تولید سیمان .رشد داشت 2002نسبت به سال % 5/4
در مصرف سیمان و % 4/2تري به میزان ، رشد کم2004در سال . بیشتري از صادرات افت نمود

واردات به کندي افزایش خواهد داشت و صادرات . شود بینی می در تولید سیمان پیش% 1/1
  .قرار دارد% 96کمتر خواهد شد زیرا درصد استفاده از ظرفیت در حد باالي 

. دتولیدکنندة سیمان وجود دار 11آسیاب سیمان و  2کارخانۀ سیمان و  37در اسپانیا   
میلیون تن ظرفیت تولید  8/10از سهم بازار و معادل % 24به  CEMEX رهبري بازار با شرکت
میلیون تن تولید و  9/7و % 17با  Cementos Portlandبعد از آن . سیمان کشور است

HOLCIM  باشند میلیون تن تولید سیمان می 1/5سهم بازار معادل % 11با . 

  بازار سیمان در اسپانیا
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شود که به دلیل رشد مصرف و استفاده از ظرفیت تولید نزدیـک بـه ظرفیـت     بینی می پیش
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صادرات سـیمان سـفید ثابـت خواهـد     . واردات سیمان در اسپانیا بیش از پیش افزایش یابد اسمی

  .1ماند و صادرات سیمان خاکستري افت خواهد نمود
 )میلیون تن( بازار در اسپانیاواردات در  وضعیت

 )میلیون تن( بازار در اسپانیات در صادرا وضعیت

 

1 OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004,  Joe Harder, Page 11. 
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  فرانسه
کارخانـۀ   33در ایـن کشـور   . میلیـون تـن سـیمان اسـت     2/27فرانسه داراي ظرفیت تولیـد  

میلیـون تـن بـود و     3/20، 2003مصـرف سـیمان در سـال    . آسیاب سیمان وجود دارد 6سیمان و 
برابـر   2003د سیمان در سال رقم تولی. باشند مشغول تولید می% 70هاي سیمان با ظرفیت  کارخانه

رهبـري بـازار بـا    . تولیدکننـدة سـیمان وجـود دارد    4در فرانسه فقـط  . میلیون تن بوده است 1/19
ــا  Lafrageشــرکت  ــزان  % 37ب ــه می ــد ب ــی  10تولی ــن م ــون ت ــس از آن . باشــد میلی  Cimentsپ

Calcia/Italcementi  میلیون تن تولید و سپس  7سهم بازار و % 26باVicat  سـهم بـازار و   % 22با
در سـال  . باثبـات بـود   2002مصرف سیمان در در فرانسـه تـا سـال     .میلیون تن تولید قرار دارند 6

کـاهش در تولیـد سـیمان نسـبت بـه سـال قبـل مشـاهده         % 1، 2004کاهش و در سـال  % 2، 2003
روبرو اسـت و   2004کاهش در سال /.% 5و  2003کاهش در سال % 5/1تولید سیمان با . شود می

  .1واردات و صادرات هردو تنزل خواهند داشت

  

 

1 OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004, Joe Harder, Page 16. 
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 آلمان

سال  4براي اولین بار پس از رکود . آلمان بزرگترین بازار ساختمان در اروپاي غربی است
کاهش ساخت و ساز بخش . شود بینی می گذشته افزایش کمی در ساخت و ساز مشاهده و پیش

رشـد سـاخت   % 5/2تواند با افزایش  می% 3/1در بخش بازرگانی به میزان و % 7/2دولتی به میزان 
 4/2درصـدي و   8بـر ایـن اسـاس بعـد از کـاهش      . و ساز در ساختمانهاي مسکونی جبـران شـود  

تولیـد نیـز بعـد از    . مـورد انتظـار اسـت    2004در سال % 7/0رشد  2003و  2002درصدي سالهاي 
 20کارخانـۀ سـیمان و    42در حال حاضـر  . ذاشترو به افزایش خواهد گ 2003کاهش کم سال 

رهبري بازار را شرکت . تولیدکنندة سیمان در آلمان مشغول به کار هستند 36آسیاب مجزا براي 
HeidelbergCement  ــا ــده دارد      8/12و % 26ب ــر عه ــیمان ب ــن تولیــد س ــون ت شــرکتهاي . میلی

Dyckerhoff   میلیــون تـن تولیــد و   4/9ســهم بـازار و  % 19بـاSchwenk   7ســهم بــازار و % 14بـا 
. اسـت % 62اسـتفاده از ظرفیـت تولیـد در آلمـان حـدود      . میلیون تن تولید پس از آن قرار دارنـد 

از طرفـی  . وضعیت قیمت در سالهاي گذشته مهمترین عامل کار در زیر ظرفیت تولید بوده است
  .1اند برخی شرکتها نیز ظرفیت تولید خود را نیز افزایش داده
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1  OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004, Joe Harder, Page 15. 
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  ایتالیا
ایتالیا در واردات مواد خام و تبدیل آن به کاالهاي مصرفی و صادرات محصوالت معدنی 

این کشور بزرگترین تولید کننده فلداسپات بوده بـه طـوري   . از شهرت به سزایی برخوردار است
 4/1تولیـد ناخـالص داخلـی در ایتالیـا از رشـد       1.تولید جهان را به خود اختصاص داده است ربع

سازي و کاهش نقـش دولـت در    برخوردار بود و این به همراه خصوصی 1999ال درصدي در س
محصوالت صنعتی معدنی مهمتـرین بخـش تولیـد کـل در اقتصـاد را تشـکیل       . اقتصاد کشور بود

  .دهد می
هـاي ایتالیـا در    نشانگر تأثیر صادرات و واردات مواد معـدنی بـر ترازپرداخـت   زیر ول اجد

نشـانگر میـزان صـادرات و واردات     بعـدي جـداول   باشـد،  کل جهان میمقایسه با اتحادیه اروپا و 
برخی از واحدهاي تولیدي مواد معدنی در اختیـار  . است 1998مواد معدنی توسط ایتالیا در سال 

  . دولت قرار داشتند تا در تأمین اشتغال مؤثر واقع می شد
ــی    ــد م ــوالد توســط بخــش خصوصــی تولی ــا تمــام محصــوالت ف ــ(شــود  در ایتالی س از پ

هــاي  تولیــد فــوالد ایتالیــا توســط کــوره% 60) 1992-97هــاي  ســازي در خــالل ســال خصوصــی
  .شد به وسیله اکسیژن تولید می% 40الکتریکی و 

ایتالیـا دومــین تولیدکننـده عمــده ســیمان پـس از آلمــان در اتحادیــه اروپـا اســت و ایتالیــا     
سـپات و مـواد معـدنی کـه در     همچنین تولیدکننده عمـده فلـد ا  . صادرکننده خالص سیمان است

  .گیرد صنعت کاشی مورد استفاده قرار می
نرخ رشد  2003در سال . روبه رشد بوده است 1997مصرف و تولید سیمان ایتالیا از سال  
بینـی   پـیش % 2/1با کمی کـاهش بـه میـزان     2004دهد و رشد سال  افزایش نشان می% 7/1حدود 

  .کاهش خواهد داشت% 5/4است و صادرات به میزان نسبتاً ثابت  2004واردات سال . گردد می
  
  
  
  

 

1 - The mineral industry of Italy, Harold, R. Newman (1999) US geological survey minerals 
yearbook 1999. 
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  بازار سیمان در ایتالیا
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 23باشـد و   آسـیاب مجـزا مـی    29کارخانۀ سـیمان و   59صنعت سیمان در ایتالیا مرکب از 
اسـت و ایـن نسـبت بـا     % 77ظرفیت مـورد اسـتفاده   . تولیدکنندة سیمان در این کشور فعال هستند

از سـهم تولیـد کشـور    % 29است که  Italcementiرهبري بازار با . تکاهش قیمتها تنزل یافته اس
میلیـون تـن    5/9سـهم بـازار و   % 17بـا   Unicemشـرکت  . میلیون تن تولید بر عهـده دارد  16را با 

وضـع  . میلیون تن تولید در جایگاه بعدي قـرار دارنـد   5/7سهم بازار و % 14به  Colacemتولید و 
آثار مثبتی بر سـاختمان   2004گذاري در زیربناها در سال  رمایهدر س Legge Obiettivoمقررات 

  . 1و سیمان خواهد داشت
  
  
  
  
  
  
  

 

1  OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004, Dr. Joe Harder, Page 12. 
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  )بر حسب هزار تن متریک(تولید کاالهاي معدنی در ایتالیا 
  1999  1998  1997  1996  1995  کاال

  34000  35000  33721  33327  33715  سیمان هیدرولیک
  600  592  513  475  591  بنتونیت

  700  750  750  784  730 ثناء خاك کائولیننسوز باست
Fuller's earth  30  30  30  26  34 گل سرشوي  

  100  100  100  126  88  کائولین
  10  10  10  9  10  خاك کائولین

  25000  25000  25000  25000  25000  دیاتومیت
  700/2  748/2  200/2  310/2  199/2 فلد اسپات 

Source: Newman Harold R." The Mineral Industry of Italy", 1999 
  )هزار دالر( 1998هاي محصوالت معدنی در سال  ترازپرداخت

صادرات   کاال
 EUبه 

واردات از 
EU 

خالص 
  )زیان(سود

صادرات 
  به جهان

واردات 
  به جهان

خالص سود 
  )زیان(

  54790  73384  128174  )8920(  57596  48676  سیمان هیدرولیک
  )16724  78521  )61797(  20958  134250  )113292 (clay) خاك

  )26365(  31716  5351  353  3784  4101 فلداسپات 
  )232810(  453047  220237  3895  64779  68674  گرانیت

  )23671(  34384  10713  )19945(  29334  9389  نمک و براین
  319  17903  18222  751  13606  14357  استیاتیت

  )7074(  30259  23185  )12172(  18324  6152  سایر 
  )348103(  774943  426840  )97835(  265908  168073  جمع 

Source: Ibid, table 2. 
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  )تن متریک( 1998صادرات محصوالت معدنی ایتالیا در سال   

  کاال

جمع کل صادرات
  

صادرات به ایاالت متحده
  

  )عمده(به سایر کشورها 

  165، فرانسه 198، پرتغال 436آلبانی   690  2652  )هزارتن(سیمان 
  611، اردن 9283سوئیس   -  10262  گچ

  45510، اسپانیا 54315، فرانسه 58372آلمان  16  200241  بنتونیت
  خاك جاموت

Chamotte earth 

  653، سوئیس 4068 ، فرانسه7101آلمان   -  13844

  21، آلمان 76، بلغارستان 690مصر   Clay 887  28خاك 
  47، فرانسه 49، کرواسی 265آلمان   -  389 خاك سرشوي 

  1614، تونس 16126، اتریش 34146فرانسه   63  56878  ئولینکا
  323، سوئیس 1759، اسلوانی 3663تونس   -  6849  سایر 

Source: Ibid, table 3. 
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  )تن متریک( 1998واردات محصوالت معدنی ایتالیا در سال 
 از سایر کشورهاي عمده  از آمریکا  جمع واردات  کاال

  73، اسپانیا 154، فرانسه 618یونان   متر از نصفک  1185  )هزار تن(سیمان 
لوگزامبـورگ   –، بلژیـک  5465فرانسه   54  5694  گچ 

  65، آلمان 75
ــان   4019  79538  بنتونیت ــراکش 20548یونــــ ، 15250، مــــ

  13316انگلستان 
ــان   26  63977  خاك چاموت ــه 22965آلم ــین 18845، فرانس ، چ

5540  
، 117393، آلمـــان  463555اوکـــراین   730131  4  (clay)خاك 

  626،37فرانسه 
ــپانیا   1613  12575  گل سرشوي  ــان 5338اسـ ــالزي 2763، آلمـ ، مـ

1950  
ــتان   172880  930913  کائولین ــان 209670انگلسـ ، 186244، آلمـ

  111200فرانسه 
، فرانســـه 342، اوکـــراین 1208آلمــان    4  1854  ) هزار تن(سایر 

196  
Source: Ibid, table 4. 

یی که در پیش روي صنایع سـیمان در ایتالیـا قـرار دارد منطقـی سـاختن      ها از جمله چالش
ساختار تولید و مدیریت، بهینه سازي وجوه نقدي و بازاریابی در کشورهاي جنوب شرقی آسـیا،  

  . باشد خاورمیانه و هندوستان می
همـان  . دهـد  نمـایش مـی   1994-2001هـاي   مصرف سیمان در ایتالیا را در سال زیرنمودار 

میلیون تن متریـک بـرآورد    5/39معادل  2001شود مصرف سیمان در سال  که مالحظه می گونه
  . شده است

، ایتالیا شاهد افزایش تولید در نـواحی شـمالی بـه میـزان     2001به لحاظ جغرافیایی در سال 
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بـه ترتیـب   (درصد بود در حالیکه نواحی مرکزي و جنوبی شاهد روند نزولی تولیـد سـیمان    6/3

بــا تصـویب مقــررات جدیــد   2004رود در سـال   انتظــار مــی). درصــد بودنـد  -2/2و  1/0معـادل  
شاهد افزایش تولید و تبـدیل تکنولـوژي بـه     2008چرخش صنعت سیمان سریعتر شده و تا سال 

اي، بهبـود عملیـات در کشـور، بـازنگري      هـاي منطقـه   رفع عـدم تعـادل  . سیستم کامل بخار باشیم
هاي دولـت و بخـش خصوصـی     هاي سیمان از جمله برنامه شرکتبازارها و ساختار مالی مناسب 

  .باشد در گسترش این صنعت می
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  سوئیس
شود ولـی برخـی از آنهـا     به وسیله دولت کنترل می  صنعت مواد معدنی در سوئیس شدیداً

بیسـت و شـش کـانتون و یـا دولـت شـهرها کـه در تولیـد و         . در مالکیت بخش خصوصی اسـت 
تجارت از عوامل مهـم رونـق   . ارائه شده است کت دارند در جدول زیر پردازش مواد معدنی شر

کشور براي ایجاد درآمد وابسته به صادرات است . شود اقتصادي در کشور سوئیس محسوب می
هاي تجـاري و   سوئیس داراي سیاست. و در عین حال وابسته به واردات محصوالت معدنی است

  . گذاري آزاد است سرمایه
هـاي   هاي فـوالد در قطـع   هاي الکتریکی است و خرده ر سوئیس داراي کورهتولید فوالد د

  .رود آالت بکار می شود که در صنایع ماشین میلیمتر مربع تولید می 130
Holcim   بزرگترین کارخانه تولید سیمان بتون در سوئیس است که داراي هفت کارخانـه

 .میلیون تن در سال دارد 3/4سیمان در مرزهاي آلمان و فرانسه است و ظرفیتی معادل 

  )هزار تن متریک(تولید محصوالت معدنی در کشور سوئیس 
  2002  2001  2000  1999  1998  کاال

 3600 3600 3600 3600  3600  سیمان هیدرولیک 

  300  300  300  300  300 سنگ و گچ 
  30  30  30  30  35  آهک 
  ammonia( 31  32  33  31  33(نیترات 
  300  300  300  300  300  نمک

  3000  3000  3000  3000  4000  )تن متریک(سولفور 
Source: Newman Harold R.(2002) the Mineral Industry of Switrerland, table 1.  
Us goelogical survey, Mineral survey yearbook 2002.  
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  انگلستان

واد تولید محصوالت معدنی در انگلستان از بیسـت سـال پـیش بـه دلیـل کـاهش ذخـایر مـ        
با این وجود پردازش مواد معدنی به عنوان پایه و مبنـاي صـنعت   . معدنی رو به کاهش بوده است

مواد معدنی باقیمانده است و این صنعت از تولید محصوالت فلزي معدنی به سـمت تولیـد رس،   
  .کائولین و گچ روي آورده است

نگـذاري مسـتقل شـکل    اقتصاد بریتانیـا عمـدتاً بـه وسـیله نیروهـاي بـازار و مؤسسـات قانو       
زدایـی و تشـویق رقابـت را توسـعه      سـازي، مقـررات   هـاي خصوصـی   گیـرد و دولـت سیاسـت    می
کشور بریتانیا چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است کـه داراي اقتصـاد بـازار بـاز اسـت و       .دهد می

همچنـین درآمـد   . داراي تراز تجاري مثبت در مواد شیمیایی، محصوالت معـدنی و فلـزي اسـت   
کـل  . گـذاري داراي مـازاد بـوده و در پـنج سـال گذشـته بـه شـدت افـزایش یافتـه اسـت            هسرمای

میلیـارد دالر بـوده    321میلیارد دالر و کـل واردات بـالغ بـر     271بالغ بر  2000صادارت در سال 
  .است

،  Blue Circle Industries (BCI)سـه تولیـد کننـده عمـده سـیمان در انگلسـتان شـامل        
Castle Cement Ltd و Rugby Group ــدگان و   . اســت ــرین تولیدکنن انگلســتان جــز مهمت

تولیدکننـده   British Gypsum Ltdشـرکت  . باشـد  و کـائولین مـی  ) رس( clayصـادرکنندگان  
  .شود عمده گچ در انگلستان است که تولیدات آن عمدتاً در بازارهاي داخلی عرضه می
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  )سب تن متریکبرح(تولید محصوالت معدنی در کشور انگلستان  
  2001  2000  1999  1998  1997  کاال

  11854  12702  13027  12409  12638  )هزار تن(سیمان هیدرولیک 
Fire clay  338  500  575  595  600  

Fuller's earth 52  66  75  95  135 سرشوي  
  2400  2420  2304  2392  2360  کائولین

Ball Clay- Pottery Clay  916  960  985  1000  1000  
  12000  12000  12500  10000  12000  سایر

Feldspat 8000  3278  3000  2000  2000  
Flourspat 67000  65000  40000  36000  50000  

Gypsum, anhydrite 2000  2000  1800  1500  1500  
  2500  2500  2500  2500  2500  )آهک(الیم 

  ammonid( 642  871  901  814  850(نیترات 
Potash (K2o) 564500  608400  494700  600000  532000  

Source: Newman Harold R. " the Mineral Industry of the u.k., table 1. 

اي در پـردازش صـنایع    کشور انگلستان از جمله کشورهایی است کـه داراي نقـش عمـده   
هـاي مربوطـه عمـدتاً در بازارهـاي محصـوالت معـدنی        محصوالت معدنی است چرا که شرکت

هـاي   کوشش. رود این روند ادامه یابد د تا در بازارهاي داخلی و انتظار میالمللی فعالیت دارن بین
اي براي ارتقاء مدیریت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی بـه عمـل آمـده کـه      گسترده

شامل استفاده از مواد زائد و منابع قابل تجدید حیات انرژي است و این روند در آینده نیـز ادامـه   
  . خواهد داشت
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  کانادا 

. صنعت سیمان در کانادا بسیار متنوع بوده و با بخش سـاختمان ارتبـاط تنگـاتنگی دارد   
میلیون تـن   1/15میلیون تن متریک بوده که از حدود  8/15، 2001ظرفیت تولید کلینکر در سال 

کل ظرفیت کلینکـر  % 29ظرفیت کارخانجات سیمان در غرب کانادا بالغ بر . شود آن استفاده می
  .نادا استکا

  )تن متریک: واحد(میزان تولید، واردات و صادرات سیمان کانادا 

  2002  2001  2000  ســال

  13201488  12985521  12611954  )تن(تولید
  1387497  1348313  1258697  )هزار دالر( ارزش تولید 

  54327  246938  362604 ) تن(واردات کلینکر 
  2177  8776  17162  )هزار دالر(واردات کلینکر 

  12358  13718  20677  )تن(سفید  واردات سیمان پورتلند
  1438  1997  4043  )هزار دالر(واردات سیمان پورتلند 
  631629  582849  507317  )تن(واردات سیمان پورتلند 
  53449  49892  42292  واردات سیمان پورتلند

  680547  660913  805870 ) تن(صادرات کلینکر 
  60294  55591  64224  )الرهزار د(صادرات کلینکر 

  219405  212937  180759  )تن(صادرات سیمان پورتلند سفید 
  44317  40667  32522  )هزار دالر(صادرات سیمان پورتلند سفید 

  4093559  4160268  3915870  )تن(صادرات سیمان پورتلند 
  358349  349606  310722  )هزار دالر(صادرات سیمان پورتلند 

Source: Canadaian mineral yearbook, 2002, P1505, Oliver Vagt 
. هاي مختلف کامالً متغیـر بـوده اسـت    میزان تجارت خارج از مرزي سیمان در خالل سال

کـل  ثلـث   میلیون تن بوده که حـدود  4/4متوسط میزان صادرات ساالنه سیمان به ایاالت متحده 
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 8/0تـا   6/0طور متوسط ساالنه بالغ بر  بهمیزان واردات سیمان به کانادا . تولید سیمان کانادا است
میلیـون   23حـدود   2002میلیون تن بوده است در حالیکه میزان واردات سیمان آمریکـا در سـال   

کشورهاي آسـیایی شـامل چـین، تایلنـد و کـره جنـوبی قسـمت عمـده سـیمان و          . تن بوده است
  .اند تأمین کرده 1998کلینکر وارداتی کانادا را بخصوص از سال 

جویی انرژي میزان مصرف انرژي براي هـر واحـد تولیـد را بـه      هاي صرفه ستفاده از برنامها
کـاهش داده اسـت و امـروزه کارخانجـاتی کـه از تکنولـوژي خشـک         1974از سال % 28میزان 

ترکیب سوخت از گـاز طبیعـی   . دهند ظرفیت تولیدي کلینکر را تشکیل می% 95کنند  استفاده می
واحـد تولیدکننـده    16، از  2001در سـال  . سنگ تغییر جهـت یافتـه اسـت    و بنزین به سوي ذغال

کردند و هفت کارخانـه نیـزاز مـواد     واحد از ذغال به عنوان سوخت اولیه استفاده می 12کلینکر 
طور  صنعت سیمان به 2001در سال . کردند زائد به عنوان جانشین و یا مکمل سوخت استفاده می

  .کرد د کلینکر استفاده میمگا ژول از تولی 4454متوسط 
استفاده از مواد زائد، جانشین مناسبی براي سوخت در صنعت سیمان است چرا که پروسه 

درصـد هزینـه تولیـد را تشـکیل      40تـا   30نیازبه انرژي داردکـه  % 80تولید سیمان کلینکر حدود 
یـر سـوخت   مدیریت انرژي در صنعت سیمان بر منـافع حاصـل از کـارآیی مبتنـی بـر تغی     . دهد می

هاي هزینه ناشی از جایگزینی سوخت فسـیل بـا مـواد     جویی رود که صرفه انتظار می. متکی است
  .زائد باشد
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  برداري سیمان در کانادا  میزان تولید و ظرفیت بهره

پورتلند و ( تولید سیمان  سال
  )هزار تن) (ساختمانی

  صادرات 
  )هزار تن(کلینکر

  کل تولید
  )هزار تن(

  برداري هرهظرفیت ب
  )درصد(

1980  10274  726  11000  67  
1981  10145  524  10669  64  
1982  8418  290  8708  50  
1983  7870  404  8275  46  
1984  9387  440  9827  55  
1985  10192  676  10869  61  
1986  10611  324  10935  61  
1987  12601  767  13370  81  
1988  12349  331  12681  82  
1989  12590  178  12769  82  
1990  11745  460  12205  74  
1991  9372  544  9917  61  
1992  8593  988  9581  57  
1993  9393  882  10276  61  
1994  10584  981  11565  68  
1995  10440  1329  11769  69  
1996  11587  1252  12840  79  
1997  11736  1019  12755  80  
1998  12124  1657  13781  87  
1999  12634  1236  13871  85  
2000  12611  805  13417  76  
2001  12985  660  13646  84  
2002  13201  680  13882  86  

Source: Ibid, p 15.90 
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  وارداتی سیمان  میزان نرخ هاي تعرفه

 آمریکا  کانادا  انواع سیمان
MFN GPT کانادا  آمریکا 

  معاف معاف معاف معاف کلینکر
  معاف معاف معاف معاف سیمان پورتلند سفید

  معاف معاف معاف معاف ر سیمان پورتلندسای
  معاف معاف معاف معاف Aluminousسیمان 

  معاف معاف معاف معاف  هاي هیدرولیک سایر سیمان
  معاف معاف معاف  %3  هاي ساختمانی آجر و بلوك

  معاف معاف معاف  %5  سایر
اجــــزاء ســــاختاري بــــراي    

  ساختمان و مهندسی شهري
  معاف معاف معاف  5%

  معاف معاف معاف  %5  ها لوله
  معاف معاف معاف  %5  سایر

Source: Canadian Customs Tariff, Effective January 2003, Canada Customs and 
Revenue Agency ; Harmonized Tariff Schedule of the United States, 2003, p.15.4 

پورتلند از ایاالت همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود واردات سیمان کلینکر و 
سازمان تجـارت جهـانی از پرداخـت تعرفـه معـاف       MFN 1متحده آمریکا و بر اساس توافقنامه 

% 5مشـمول  ... بوده است در حالیکه آجر و بلوك هاي ساختمانی و اجـزاء سـاختمان و لولـه و    
ه معـاف  در عین حال واردات سیمان آمریکا از کانادا نیز از پرداخـت تعرفـ  . نرخ تعرفه می باشد

  .می باشد

 

1 - Most Favored Nations. 
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  ایاالت متحده آمریکا

جدول زیر روند تولید صادرات و واردات و تغییر در موجودي و قیمت سیمان در ایاالت 
  .دهد متحدة آمریکا را براي بیش از یک قرن نشان می

 مصرف موجودي صادرات واردات تولید سال
 قیمت تن

 دالر به

 به قیمت تن
 98دالر سال 

1900 2680400411440 17200  3074600 4 78
1901 3202400161850 64500  3299800 5/4  88
1902 4147600338350 58800  4427100 34/5  100

1903 4898000388170 49100  5237100 88/5  110
1904 5282700166850 134000  5315900 79/4  87
1905 6750300154610 155000  6750100 26/5  95

1906 8643600391790 100000  8934900 16/6  110
1907 8897800350420 155000  9092900 14/6  110
1908 9059000145130 146000  9058200 93/4  89
1909 1143700076530 182000  11332000 76/4  86
1910 1336600052916 427000  12992000 33/5  93
1911 1367800028440 540000 1791000 13166000 32/5  93
1912 1433700011893 727000 1347000 13623000 99/4  84
1913 1599400014651 511000 1935000 15498000 06/6  8/99
1914 1532200020856 369000 2202000 14974000 54/5  3/90
1915 149190007239 442000 1976000 14484000 18/5  6/83
1916 15890000345 442000 1441000 15448000 61/6  8/98
1917 16085000345 446000 1785000 15639000 14/8  104
1918 1231100052 388000 1802000 11923000 65/9  104
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 مصرف موجودي صادرات واردات تولید سال
 قیمت تن

 دالر به

 به قیمت تن
 98دالر سال 

1919 139950001551 425000 906000 13572000 32/10  2/97
1920 1716300090492 509000 1507000 16744000 12/12  8/98
1921 1695000020813 201000 2080000 16769000 22/11  102
1922 1972900060734 192000 1595000 19597000 38/10  101
1923 23661000301450 171000 1845000 23791000 13/11  106
1924 25715000345290 150000 2414000 25910000 5/10  100
1925 27866000625590 174000 3153000 28318000 2/10  95
1926 28420000553430 166000 3569000 28807000 89/9  1/91

1927 29903000349730 139000 3856000 29540000 43/9  3/88
1928 30445000392720 141000 3906000 30231000 11/9  8/86
1929 29481000297700 151000 4076000 29202000 66/8  5/82

1930 27798000167990 129000 4437000 27227000 42/8  2/82
1931 2160400080159 73300 4191000 21745000 51/6  8/69
1932 1316600079818 64000 3453000 13729000 95/5  8/70

1933 1091300081353 116000 3334000 10860000 83/7  2/98
1934 1337500045367 96500 3658000 12877000 06/9  110
1935 13260000105570 70900 3935000 12745000 81/8  105

1936 19523000282940 57100 3850000 19129000 61/8  101
1937 20138000323020 64600 4250000 19469000 45/8  6/95
1938 18279000294540 95200 4093000 18211000 26/8  5/95

1939 21212000326430 195000 4034000 21046000 43/8  9/89
1940 2257500091756 284000 3986000 21793000 45/8  4/98



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    326

 مصرف موجودي صادرات واردات تولید سال
 قیمت تن

 دالر به

 به قیمت تن
 98دالر سال 

1941 283870007334 436000 3406000 28378000 61/8  5/95
1942 31496000110 188000 2965000 31045000 89/8  9/88
1943 229010002388 295000 3956000 21226000 16/9  3/86
1944 155420000 689000 3404000 15497000 6/9  9/88
1945 1753700055 1100000 2836000 17378000 56/9  5/86
1946 28102000682 881000 1891000 19493000 09/10  3/84
1947 31995000853 1150000 1733000 32634000 14/11  4/81
1948 3521000048266 1010000 1928000 35856000 78/12  5/86
1949 3593900018761 778000 2545000 36265000 49/13  4/92
1950 38724000237750 412000 2270000 40891000 78/13  2/93
1951 41825000151960 500000 3109000 42695000 89/14  4/93
1952 4239400081182 541000 2737000 44335000 89/14  6/91
1953 4502100065321 435000 3312000 46047000 71/15  9/95
1954 4643400076740 317000 2827000 48897000 3/16  8/98
1955 52994000810630 306000 2982000 53589000 95/16  103
1956 56153000677600 338000 3822000 55225000 06/18  108
1957 52574000734220 227000 4903000 51638000 82/18  109
1958 54831000576290 109000 5230000 54542000 17/19  108
1959 59764000896930 47200 5362000 59899000 35/19  108
1960 56063000700620 31900 6082000 55526000 76/19  109
1961 56718000617560 48800 6211000 56826000 64/19  107
1962 58908000880210 64800 5557000 58983000 41/19  105
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 مصرف موجودي صادرات واردات تولید سال
 قیمت تن

 دالر به

 به قیمت تن
 98دالر سال 

1963 61733000678450 78600 6736000 63648000 94/18  101
1964 64379000599830 122000 6781000 66149000 88/18  3/99
1965 65078000874410 128000 5618000 67589000 65/18  5/96

1966 671460001094600 182000 6941000 68490000 47/18  9/29
1967 64449000985440 167000 7083000 67459000 59/18  7/90
1968 687910001231000 161000 7892000 71220000 71/18  6/87

1969 710860001548400 100000 7129000 71101000 94/18  11/84
1970 674270001991300 144000 7574000 67476000 71/19  8/82
1971 710540002141000 99800 6425000 72842000 95/20  34/84

1972 749310002921100 91600 7036000 76768000 7/22  5/88
1973 775760003577000 295000 5512000 81941000 5/24  96/89
1974 736880003540700 263000 7467000 74844000 53/29  64/97
1975 618150002263400 448000 6930000 63608000 62/34  9/104
1976 661790001945900 423000 7154000 67509000 75/37  2/108
1977 709390002180000 217000 6041000 73427000 52/40  109
1978 761900003292200 52600 5320000 79288000 38/45  5/113
1979 766490004304600 137000 6600000 78964000 38/51  4/115
1980 682420003035400 169000 6825000 70173000 57/56  9/111
1981 650540002513800 275000 6688000 66092000 83/57  7/103
1982 574750002230800 184000 6753000 59572000 69/56  76/95
1983 638840002960100 107000 6711000 65838000 61/55  01/91
1984 704880006015500 72600 6866000 76186000 18/57  7/89
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 مصرف موجودي صادرات واردات تولید سال
 قیمت تن

 دالر به

 به قیمت تن
 98دالر سال 

1985 706650008939400 88900 7232000 78836000 92/55  71/84
1986 7147300011201000 53500 6725000 82837000 78/54  48/81
1987 7094000012753000 47200 6159000 84204000 41/54  07/78
1988 6973300014124000 91600 5997000 83851000 8/54  5/75
1989 7002500012697000 464000 5715000 82414000 8/54  04/72
1990 6995400010344000 503000 5637000 80964000 34/55  02/69
1991 667550006548000 633000 6009000 71800000 46/55  37/66
1992 695850004582000 746000 5272000 76169000 3/55  25/64

1993 738070005532000 625000 4788000 79701000 36/56  58/63
1994 779480009074000 633000 4701000 86476000 88/61  06/68
1995 7690600010969000 759000 5814000 86003000 84/67  56/72

1996 7926600011565000 803000 5488000 90355000 89/70  64/73
1997 8258200014523000 791000 5784000 96018000 46/73  6/74
1998 8393100019878000 743000 5393000 103457000 45/76  45/76

1999 8595200024578000 694000 6367000 108862000 27/78  59/76
2000 8784600024561000 738000 7566000 110470000 56/78  39/74
2001 8890000023694000 746000 6600000 112800000 5/76  38/70

2002 8973200022198000 834000 7680000 110020000 76 84/68
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls 
Cement Statistics, Hendrik G. Van Oss and Thomas D. Kelly, Last modification: April 15, 2004 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls
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کاهش داشـت،   1995در سال % 1شود تولید سیمان آمریکا در حدود  چنانکه مالحظه می
بر خالف تولیـد، مصـرف سـیمان در    . اما این کشور سومین تولیدکننده عمده سیمان جهان است

. ایـاالت متحـده افـزایش بطئـی داشـته و افـزایش واردات کـاهش تولیـد را جبـران کـرده اســت          
اي افزایش یافت امـا سـهم نـاچیزي از کـل      به میزان قابل مالحظه 1995صادرات سیمان در سال 

  .تجارت سیمان این کشور را تشکیل داد
  . هـاي اقتصـادي دولـت اسـت     نظیر سایر صنایع سنگین، صنعت سیمان تحت تأثیر سیاست 

. باشـد  هاي واردات و موضوعات محیط زیست مـی  هاي دولت شامل سیاست عمده ترین سیاست
هاي اخیر دامپینگ کشورهاي ژاپن و مکزیک در بازار سـیمان و   موضوعات در سال از مهمترین
هـا منجـر بـه کـاهش واردات      این تعرفـه . هاي ضد دامپینگ درباره این کشورها است وضع تعرفه

  .سیمان و کلینکر از این دو کشور شده است
. اسـت سازمان حفاظت از محیط زیست به موضوعات محیط زیستی این صـنعت پرداختـه   

که آثار زیست محیطـی را    میلیون تن در سال 120ـ125عالوه بر استخراج معادن سیمان به میزان 
هـاي   محـدودیت . شـود  بدنبال دارد بیشتر موضوعات محیط زیستی به تولیـد کلینکـر مـرتبط مـی    

صادرات و واردات سیمان آمریکا
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  . و نیز گرد و غبار کوره سیمان وضع شده است )Sox,Nox(دولت بر گازهاي ناشی از سوخت 

در       37، سیمان در 1995ل در سا کمپـانی تولیـد    46ایـاالت آمریکـا و نیـز در پورتوریکـو جمعـاً
تعدادي از این کارخانجات در حال مدرنیزه شدن و استفاده از تکنولوژي جدید هسـتند  . شود می

% 4/1تولید سیمان پورتلند به میـزان   1995تا پایان سال . هاي انرژي خود را کاهش دهند تا هزینه

: کننده سیمان به ترتیب عبارتند از پنج ایالت عمده تولید. میلیون تن رسید 3/73افته و به کاهش ی
  1.کالیفرنیا، تکزاس، پنسیلوانیا، میشیگان و میسوري

از کل تولید ایـاالت متحـده را    5/0هاي کوچک سیمان در ایاالت متحده کمتر از  کمپانی
ظرفیت تولید % 13تا % 3اي از  د کارخانههاي چن دهند در حالی که شرکت به خود اختصاص می

  .دهند را به خود اختصاص می
% 5/58از کـل تولیـد و   % 6/57، دو تولید کننـده عمـده سـیمان بـا یکـدیگر      1995در سال 

 5/79بـرداري آنهـا معـادل     دادند و متوسط ظرفیت بهـره  ازکل ظرفیت تولید کشور را تشکیل می

 

1 -Oss Hendrik G. Van, " Cement " , U.S. Geological Survey, Minerals information. 

تولید و مصرف سیمان در آمریکا
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% 5میلیون تـن بـود کـه حـدود      6/3یاالت متحده در حد تولید سیمان ساختمانی در ا. درصد بود
کارخانـه   111بـه وسـیله    1995در سـال   تولید کلینکر. داد کل تولید سیمان آمریکا را تشکیل می

افـزایش  % 2تولید کلینکر در سال مذکور نسـبت بـه سـال قبـل     . کوره بود 207تولیدي با ظرفیت 
عبارت بودند از کالیفرنیـا،   ده تولیدکننده کلینکرپنج ایاالت عم. میلیون تن رسید 70داشت و به 

  . تکزاس، پنسیلوانیا، میسوري و میشیگان
استفاده از ذغال سنگ بـه  . مصرف سوخت و انرژي سیمان در جداول زیر ارائه شده است

اسـتفاده از نفـت   . افزایش نشان داد% 49کاهش یافت و استفاده از کک  1995در سال % 6میزان 
افزایش یافت باالخص در آرکـانزاس و  % 65بالعکس مصرف گاز طبیعی . یافتکاهش % 15نیز 

هاي  هاي مایع به شدت افزایش یافت و سوخت در مجموع مصرف سوخت. اوکالهاما و تکزاس
  .دادند جامد سهم ناچیزي از کل سوخت را تشکیل می

  1995سوخت مورد استفاده در صنعت سیمان در ایاالت متحده 

تکنولوژي
  

واحدها
ي فعال

تولید کلینکر  
  

درصد کل
  

ذغال مورد استفاده
نفت مورد استفاده  
  

گاز طبیعی
ضایعات تایر  

ضایعات جامد  
ضایعات مایع  
  

  626436  62  31  327798  13624  2965  3/26  18775  35  تر 
  258150  6  122  635786  28190  6954  9/70  50529  72  خشک 
  -  -  5  105459  -  253  7/2  1953  3  هر دو 

  884586  68  158  1069044  41814  10171  100  71257  110  جمع 
Source: I bid, table 6.  

  
  
  
  
  



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    332
  الکتریسیته مورد استفاده در صنایع سیمان ایاالت متحده بر حسب نوع پردازش

تکنولوژي
  

تولیدي توسط 
  واحدهاي سیمان

انرژي خریداري 
  شده

  کل

سیمان تولیدي
ف  

متوسط مصر
تعداد واحدها  

  

میلیون کیلووات
  

تعداد وحدها
  

میلیون کیلووات
میلیون کیلو وات  

  

درصد
  

  139  19317  6/24  2682  2682  34  -  -  تر 
  153  51730  7/72  7930  7355  70  574  5  خشک 
  153  1946  7/2  298  298  3  -  -  هر دو 

  149  72994  100  11039  10465  107  574  5  جمع 

  -  -  -  -  7/94  -  3/5  -  درصد از کل 

  -  1723  -  -    3    -  تعدیالت 
Source: I bid, table 7.  

 9/82انـدکی افـزایش یافـت و بـه      1995مصرف سیمان پورتلنـد در جـدول زیـر در سـال     
الگوي مصرف نشانگر افزایش تقاضا از سوي بخش خصوصی براي واحـدهاي  . میلیون تن رسید

 اي سـیمان کـامالً مخـتلط بـه نظـر      مصـرف منطقـه  . مسکونی و زیربناهـاي بخـش عمـومی اسـت    
. در مناطق سردسیر و زمستانی در شمال شرقی و جنـوب غربـی مصـرف کـاهش یافـت     . رسد می

بـاالترین رشـد در جنـوب آمریکـا     . جنوب آمریکا شاهد افزایش چشمگیر مصـرف سـیمان بـود   
مربوط به ایاالت جوجیا بود و در غرب ایاالت کالیفرنیا به دلیل رشد جمعیت با افزایش مصرف 

هـاي معـدنی    کوهستانی نظیر نوادا تقاضاي زیادي بـراي سـیمان در بخـش    هاي ایالت. مواجه بود
کننـده   پـنج ایـاالت عمـده مصـرف    . اي را شـاهد بـود   اما کلرادو بیشترین کاهش منطقه. داشتندن

  .سیمان عبارتند از تکزس، کالیفرنیا، فلوریدا، اوهایو و جورجیا
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  1999  1998  1997  1996  1995  در آمریکا انواع سیمانتولید 

  86000  83931  82582  79266  76906  تولید پورتلند و ساختمانی
  76100  74523  72686  70361  69983 تولید کلینکر

  کشتیرانی به مصارف نهایی به
  اضافه صادرات 

86561  91438  96801  103696  110000  

  25000  19878  14523  11565  10969  واردات سیمان هیدرولیک
  5000  3905  2867  2402  2789 واردات کلینکر

صادرات سیمان هیـدرولیک و  
 کلینکر

759  803  791  743  750  

  110700  102457  96018  90354  86003  مصرف کل
  7800  7646  7349  7119  6787  )دالر در تن( قیمت 

  5000  5393  5784  5488  5814  موجودي انبار
  18000  17900  17900  17900  17800  اشتغال

  23  19  14  12  11  درصد واردات به مصرف کل
Source: I bid, table 19. 

 هاي تعرفه وارداتی بر انواع سیمان در ایاالت متحده آمریکا نرخ

 معاف کلینکر

 معاف  سیمان پورتلند سفید

 معاف  هاي پورتلند سایر سیمان

 معاف Aluminousسیمان 

 معاف  هاي هیدرولیک سایر سیمان



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    334
دالر در هر تن  89/66صد افزایش یافت و به یازده در 1995قیمت سیمان پورتلند در سال 

تنها قیمـت سـیمان   . دالر در تن رسید 64/85افزایش به % 8رسید و قیمت سیمان ساختمانی نیز با 
شهر بـراي   20متوسط قیمت اعالم شده در . دالر در تن رسید 6/174کاهش یافت و به % 1سفید 

قیمـت در ایــاالت مختلـف نشــانگر   تفـاوت  . دالر در تـن رســید  78/75پورتلنـد درجـه یــک بـه    
متوسط قیمت بیست شهر براي سیمان . هاي ارسال و کشتیرانی است اي در روش اختالفات منطقه

 .دالر در تن بود 37/136دالر در هر کیسه و یا  33/4ساختمانی 

براي سیمان بتـون بـود کـه حـدود      1995قسمت عمده تقاضا براي سیمان پورتلند در سال 
سیمان پورتلند درجه یک و دو بیشترین مصرف را به . داد یمان را تشکیل میکل مصرف س% 61

آمار تجارت خارجی سیمان هیدرولیک، کلینکـر و پـوزوالن در جـداول     .خود اختصاص دادند
بـه شـدت افـزایش یافـت امـا       1995کل صادرات سیمان و کلینکر در سـال  . زیر ارائه شده است

ــ  ــاچیزي از واردات را تشــکیل م ــد و  % 65حــدود . داد یدرصــد ن کــل صــادرات ســیمان پورتلن
در عین حـال واردات سـیمان و   . یافت بود و قسمت عمده صادرات به کانادا انتقال می ساختمانی

. افزایش یافت که ناشی از تقویت دالر و کاهش عرضه داخلـی بـود  % 23کلینکر به لحاظ کمی 
کانادا مهمترین منبـع  . کل واردات بود% 80میلیون تن و یا حدود  11جزء وارداتی سیمان حدود 

قیمت سیمان در آمریكا
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سـایر منـابع   . داد کـل واردات را تشـکیل مـی   %  35وارداتی سیمان و کلینکر بـود بـه طـوري کـه     
% 33واردات از مکزیـک اگـر چـه    % 36و یونان تـا  % 79، ونزوئال %12وارداتی عبارتند از اسپانیا 

در مجمـوع  . هـاي ضـد دامپینـگ بـود     تر از قبل از وضع تعرفه افزایش یافت اما در سطوحی پایین
حـدود   1995واردات سیمان سـفید در سـال   . افزایش یافت% 29، 1995واردات کلینکر در سال 

، دانمـارك  % 38کانـادا بـا سـهم    : میلیون تن بود و مهمترین منابع وارداتی عبـارت بودنـد از   4/0
  % .5و کلمبیا % 14مکزیک % 17، اسپانیا 20%

  )هزار تن متریک و هزار دالر(بر حسب کشور / و کلینکر صادرات سیمان هیدرولیک
 1995 ارزش  1995 مقدار  1994 ارزش  1994 مقدار   کشور مقصد 

  282  3  546  9  باهاما
  40434  582  35272  510  کانادا
  6  )3(/  31  )3(/  غنا

  1871  17  4221  62  مکزیک 
  230  1  223  1  هلند

  10153  156  4896  52  سایر کشورها

  52975  759  45189  633  جمع 
Source: I bid, table 16. 
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  )واحد هزار تن متریک و هزار دالر(واردات سیمان هیدورلیک وکلینکر آمریکا 

  کشور
1994  1995 

ارزش   مقدار
  گمرکی

ارزش 
CIF 

ارزش   مقدار
  گمرکی

ارزش 
CIF 

  217926  198056  4886  183314  168603  4268  کانادا
  38026  30993  804  31351  24830  709  کلمبیا 
  30905  24639  508  32538  27088  474  فرانسه 
  61549  44326  1245  44060  31919  914  یونان
  415  352  )4(/  891  668  14  ژاپن 

  39491  31938  850  31097  25573  640  مکزیک 
  71906  56336  1501  64771  54585  1342  اسپانیا
  71317  56965  1435  42090  32735  803  ونزوئال

  137990  97458  2618  107620  77036  2139  سایر 

  669525  541064  13848  537731  443037  11303  جمع

  تولیدکنندگان سیمان در ایاالت متحده آمریکا
واحدهاي   منطقه

  فعال
 ذخایر  1995  تولید

  درصد بهره برداري  ظرفیت 

  317  6/74 3937 2937 4  نیویورك و مین 
  355  6/80 5019 4045 8  پنسیلوانیا غربی

  146  9/77 2009 1565 4  پنسیلوانیا شرقی 
  210  7/75 3379 2559 4  ایلی نویز

  253  6/89 2597 2328 4  ایندیانا 
  336  1/77 6999 5399 5  میشیگان 
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واحدهاي   منطقه
  فعال

 ذخایر  1995  تولید

  درصد بهره برداري  ظرفیت 

  94  1/66 1588 1049 3  اوهایو
  364  8/66 5576 3724 5  داکوتاي جنوبی, آیوا

  185  2/97 1774 1725 4  کانزاس
  395  2/68 5059 4362 5  میسوري
  195  3/72 4382 3166 6  فلوریدا

  187  3/70 4587 3226 5  جورجیا و کالیفرنیاي جنوبی 
  358  6/76 4018 3079 6  ویرجینیا, مریلند
  261  0/86 4755 4091 5  آالباما

  216  2/85 2474 2107 4  کنتاکی و میسی سی پی 
  202  93/6 2717 2544 4  آرکانزاس و اوکالهاما

  229  4/84 4512 3807 6  تکزاس شمالی 
  227  8/90 4717 4285 5  تکزاس جنوبی 

  47  3/88 2333 2061 3  آریزونا و نیومکزیکو
  90  9/77 2377 1851 4  کلرادو
  155  2/90 2445 2206 6  توادا, مونتانا, ایداهو
  179  5/79 2295 1824 4  واشنگتن, هاوایی, آالسکا

  107  1/89 2867 2554 3  کالیفرنیاي شمالی 
  250  2/86 7899 6808 8  کالیفرنیاي جنوبی 

  5358  2/81  90,316  73,303  115  کل 
  40  6/70  2,004  1,414  2  پورتوریکو 

Source: Ibid table 20 
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  1995تولید و ظرفیت کلینکر ایاالت متحده آمریکا در مناطق مختلف در سال 

  منطقه

تکنولوژي واحدهاي 
  فعال 

  کل 

تعداد وا
حد

  

روزانه 
  

متوسط روز نگهداري 
ظرفیت ساالنه، هزار تن  

  
  

تولید هزار تن 
  

درصد بهره برداري 
  

تر 
   

ک  
خش

  

ک
نیمه خش

  

  4/100 2915 2904 61 9 5 4 - 1 3  نیویورك و مین 
  2/95 4245 4461 30 13 14 7 - 5 2  پنسیلوانیا غربی

  1/88 1711 1942 37 6 8 4 - 1 3  پنسیلوانبا شرقی 
  5/93 2345 2508 33 8 8 4 - 4 -  ایلی نویز
  3/85 2435 2854 28 8 8 4 - 2 2  ایندیانا

  0/93 4150 4464 27 13 8 3 - 2 1  میشیگان 
  4/82 902 1094 16 3 3 2 - 1 1  اوهایو

داکوتا , آیوا
  جنوبی 

- 4 1 5 9 13 49 4120 3472 3/84  

  5/91 1643 1796 41 6 11 4 - 2 2  کانزاس 
  7/95 4160 4349 35 13 7 5 - 3 2  یسوري م

  1/93 2787 2992 34 9 7 4 - 2 2  فلوریدا 
جورجیا 

وکالیفرنیاي 
  جنوبی

2 2 1 5 11 11 35 3722 3250 3/87  

  1/83 3096 3726 19 11 15 5 - 3 2  ویرجینیا, مریلند
  5/82 3683 4462 31 14 7 5 - 5 -  آالباما
, کنتاکی

  میسیسیپی 
2 2 - 4 5 6 21 2161 2096 0/97  

آرکانزاس 
  اوکالهاما

2 2 - 4 10 8 28 2609 2500 8/95  

  5/94 3688 3903 38 12 14 6 - 3 3  تکزاس شمالی 
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  منطقه

تکنولوژي واحدهاي 
  فعال 

  کل 

تعداد وا
حد

  

روزانه 
  

متوسط روز نگهداري 
ظرفیت ساالنه، هزار تن  

  
  

تولید هزار تن 
  

درصد بهره برداري 
  

تر 
   

ک  
خش

  

ک
نیمه خش

  

  9/97 4174 4263 29 13 6 5 1 4 -  تکزاس جنوبی 
آریزونا و 
  نیومکزیکو

- 3 - 3 9 6 13 2267 1975 1/87  

  6/92 1840 1986 28 6 6 4 - 3 1  کلرادو
, مونتانا, وایداه

  نوادا
4 2 - 6 9 6 28 2016 2090 7/103  

, هاوایی, آالسکا
  واشنگتن

1 3 - 4 4 4 45 1372 1600 6/116  

کالیفرنیاي 
  شمالی 

- 3 - 3 3 9 55 2589 2553 6/98  

کالیفرنیاي 
  جنوبی 

- 8 - 8 17 22 47 7145 6674 4/93  

  4/92 69983 75702 33 232 204 108 3 70 35  کل 
  5/80 1274 1583   5 2 2 - 2 -  ریکوپورتو

Source: Ibid, table 4.  
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  جامائیکا

. هاي حمایتی از صنایع سیمان حـوزه کارآئیـب و جـدل زیـادي را برانگیختـه اسـت       تعرفه
به دلیل واردات ارزان قیمت سیمان صدمه خورده و سهم بازار خـود را بـه    Segaشرکت سیمان 

درصـد   20سـیمان وارداتـی ارزان حـدود    . از دسـت داد  2003ماه اول سال  8درصد در  5میزان 
از کمیته ضددامپینگ و حمایت بـراي   Segaکل بازار را فرا گرفت و باعث شده شرکت سیمان 

 ADASC )Anti Dumping and Subsidiesکمیتـه   1.اقـدامات حمـایتی تقاضـاي کمـک کنـد     
Committee(  گیـري   وز مقـدمتاً تصـمیم  ر 60در ظـرف  . شروع به رسیدگی به این موضوع کـرد

در . روز از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی خواهـد شـد   180شود و تصمیم نهایی در عرض  می
گیرد باید  درصدي فزونی می 50عین حال مبلغ پرداختی براي اقدامات حمایتی که از نرخ تعرفه 

مـورد   هـا را  الزم به توضیح است که عملیـات ضـددامپینگ شـرکت    .به کمیسیون پرداخت شود
شـود و واردات   دهـد در حـالی کـه اقـدامات حمـایتی بـراي کشـورها وضـع مـی          هدف قرار می

شـود   اگر از نرخ تعرفه استفاده مـی . کند محصول خاص را از تمامی کشورهاي دیگر محدود می
از جملـه اقـدامات دیگـري کـه ممکـن      . )درصـد  50بالغ بر (هاي محدوده باشد  باید بیش از نرخ

ها و سهمیه نرخ تعرفه است که بسته به موقعیت خاص به کـار گرفتـه    سهمیهاست صورت گیرد 
به عالوه، یک اقدام حمایتی بسیار پرهزینه است چرا که در پایان سال سوم کشـورهایی  . شود می

   .که واردات آنها محدود شده است باید از طریق واگذاري تجاري جبران شوند
سـال تحـت حمایـت قـرار      4یمان نبایـد بـراي   ند که صنعت سا واردکنندگان سیمان مدعی

تـر خواهـد شـد امـا در      هاي ساختمانی ارزان تر وارداتی اگرچه منجر به پروژه سیمان ارزان .گیرد
 100گذاري بـه میـزان    عین حال منجر به کاهش اشتغال در بخش سیمان و از دست رفتن سرمایه

ده است که در پایـان سـال چهـارم    شرکت سیمان کارآئیب ادعا کر. میلیون دالر خواهد گردید
  . المللی خواهد بود و نیازهاي داخلی را نیز تأمین خواهد کرد قادر به رقابت در بازارهاي بین

 

1 - Trade liberalization and the Jamaican economy propects and effects of tariefs adjustments. 
Suzette Hudson, research service department bank of Jamaica. 
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  کوبا
نسـبت بـه    1895کوبا اولین کشوري است که در آمریکاي التـین قبـل از برزیـل در سـال     

ز تجهیزات بال استفاده غربـی در  تولید کنندگان سیمان در کوبا باید ا. تولید سیمان مبادرت نمود
آمـار تولیـد و واردات سـیمان در کوبـا در جـدول بعـدي ارائـه شـده         . تولید سیمان استفاده کنند

اقتصاد کوبا در خالل سـه   .صنعت سیمان در کوبا در دوران دولت کاسترو ملی اعالم شد. است
هـاي مـالی ایـن     مـک به دلیل سقوط اتحاد جماهیر شـوروي و قطـع ک   1989دهه گذشته از سال 

گونـه تجهیـزات    لـذا صـنعت سـیمان نظیـر سـایر صـنایع هـیچ       . کشور دچار مشکالت اساسی شد
اي و در سـال   اولین کارخانه کـوره  1979در سال  1.جدیدي نداشته و دچار مشکالت مالی است

تأسیس این دو کارخانه صنعت سیمان در کوبا را به . اي تأسیس شد دومین کارخانه کوره 1981
استفاده از پروسه خشک در کارخانجات سیمان منجر به کـاهش  . ک صنعت مدرن تبدیل کردی

تن سـیمان سـفید بـه کشـور      30000 حدود 1980اواسط دهه  .اي غیرکارآ شده است تولید کوره
، کوره اي براي اولین بار براي تولید سیمان سـفید در کوبـا بـه کـار      1986در اکتبر . شد وارد می

میلیون  1/0کمپانی سیمان ژاپن قرارداد بسته شد تا تجهیزات مورد نیاز براي تولید  گرفته شد و با
تن مواد خام سیمان سفید هر ساله  55000شایان ذکر است که حدود . تن سیمان سفید تهیه شود

  .شود تن سیمان سفید بدل می 30000تن کلینکر و سپس به  31000شود که به  تولید می
  میـزان تولیـد   . ، رشـد صـنایع مصـالح سـاختمانی را تشـویق کـرد       رشد سریع صنعت سیمان

crushed rock  میلیـون متـر مکعـب در     6/47بـه   1960میلیون متر مکعب در اواخـر دهـه    5/2از
میلیـون   45میلیـون واحـد بـه     6/18در همین دوره تولید بلوك بتـونی از  . رسید 1980اواخر دهه 

در گسترش و رشـد صـنعت سـیمان مـؤثر بـوده اسـت        از جمله عواملی که 2.واحد افزایش یافت
  .فراوانی مواد خام نظیر سنگ آهک، خاك رس ، سنگ گچ و سیلیکات است

تأسـیس شـده و سـایر واحـدها      1959از شش کارخانه سیمان فعال، سه واحد پس از سال 
ن میلیـون تـ   5جمع کل ظرفیت تولید کارخانجات سـیمان  . اند مورد تعمیر و گسترش قرار گرفته

ــی هرگــز از حــداکثر ظرفیــت اســتفاده نشــده اســت   ــت  1989در ســال . متریــک اســت ول ظرفی
  .بود% 75برداري معادل  بهره

 

1 - Babun Teo A. Jr. , Cuba’s cement industry, Cuba in transition, ASCE, 1997. 
2 - Cuba in transition, ASCE 1997. 
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بـراي تولیـد هـر تـن     . موضوع حائز اهمیت دیگر انرژي مورد نیاز براي تولید سیمان اسـت 
هـاي   درصـد هزینـه   60سیمان یک بشکه نفت مورد نیاز است و بدین لحاظ مصرف نفت حدود 

 1989درصـد انـرژي را در سـال     12به عـالوه صـنعت سـیمان در کوبـا     . دهد ید را تشکیل میتول
مصرف کرده است، با توجه به کمبود انـرژي در سرتاسـر کشـور ایـن کارخانجـات بایـد میـزان        

در قطـع   1989با فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروي در سـال      . مصرف این نهاده را کاهش دهند
  .بحران مواجه شده است عرضه نفت، سیمان کوبا با

قبـل رسـیده    هايسـطح سـال   یک پنجمبا کاهش عرضه نفت و انرژي میزان تولید به حدود 
هـاي جدیـد و    بعد از بروز بحران در صنعت سیمان اقدامات دولت در جهت تأسیس هتـل . است

 بعـد از دو سـال   1995امـا در سـال   . تولید سیمان براي صادرات منجر به تغییر روند گذشـته شـد  
بود اما در عین حال  1993درصد بیش از سال  31میلیون تن رسید که  38/1رشد متوالی تولید به 

  .قرار گرفت 1994در زیر تولید سال % 23
آغاز روابط تجاري میان ایاالت متحده آمریکـا و کوبـا، صـنعت     درصورتانتظار می رود 

  :سیمان از سه طریق منتفع شود
گـذاري را   اد خصوصـی خواهنـد شـد و افـزایش سـرمایه     کارخانجات سیمان با احتمال زیـ  -1

  .تجربه خواهند کرد
 .از طریق رونق صنعت هتلداري و توریسم تقاضا براي سیمان افزایش خواهد یافت -2

و باالخره از طریـق توسـعه صـادرات بـه بازارهـاي ایـاالت متحـده آمریکـا، تولیـد سـیمان            -3
 .افزایش خواهد یافت
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  )برحسب تن متریک( سیمان کوبامیزان تولید و واردات 
 جمع  واردات  تولید  سال 

1950  1860300  672006  2532306  
1951  2246200  1022184  3268384  
1952  2462700  894335  3357035  
1953  2384600  631301  3015901  
1954  2470800  1078919  3549719  
1955  2493700  1519879  4013579  
1956  2445500  1188476  3633976  
1957  3915788  960171  4875959  
1958  4270758  124564  4395332  
1959  3973098  50994  4024092  
1960  3536863  0  3536863  

82-1961  Na Na Na 

1983  3160000 0 3160000 

1984  3000000  0 3000000  
1985  3300000  0 3125000  
1986  3125000  0 3300000  
1987  3525000  0 3525000  
1988  3750000  0 3750000  
1989  3790000  0 3790000  
1990  3225000  0 3225000  
1991  3100000  0 3100000  
1992  2890000  0 2890000  
1993  1050000  0 1050000  
1994  1800000  0 1800000  
1995  1380000  0 1380000  
1996  1800000  0 1800000  

Source: Ibid, table Appendix 
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  گواتماال

. شود ا کل اقتصاد، صنعت محصوالت معدنی به وسیله بخش خصوصی هدایت میهمراه ب
در عین حال . درصد رسیده است 5-20هاي تعرفه وارداتی کاهش یافته و به سطح  محدوده نرخ

ــت       ــدوراس تشــکیل داده اس ــا الســالوادور و هن ــه تجــاري ب ــک اتحادی ــاال ی ــاال . گواتم گواتم
هـاي تجـاري را محـدودتر کـرده      پروسه ثبـت فعالیـت  گذاري خارجی را ترغیب کرده و  سرمایه
به تصویب رسید، حق جـوازي را کـه بایـد بـه      1997قانون جدید مواد معدنی که در سال . است
بـه عـالوه قـوانین جدیـد     . کـاهش داده اسـت  % 1بـه  % 6هاي مرکزي و محلی پرداخت از  دولت

تــر ســاخته اســت و  دهگــذاري بــر روي محصــوالت معــدنی را ســا هــاي ســرمایه پروســه فعالیــت
گذاران داخلی با آنها رفتار خواهـد شـد و    گذاران خارجی مطمئن هستند که مانند سرمایه سرمایه
هـاي   فعالیـت . گـذاران خـارجی وجـود نـدارد     گونه محدودیتی بر روي سهم مالکیت سرمایه هیچ

  .معدنی معاف از عوارض وارداتی هستند
 Guatemala's Steel Producerاي مرکـزي  تولیدات مهمترین تولیدکننده فـوالد آمریکـ  

Indusdtria Galvanizadora (INGASA(  هزار تن متریـک ظرفیـت داشـته اسـت     80به میزان .
مس، آهن، منگنیت، جیوه، نیکـل،  ) سنگ سرمه(گواتماال داراي معادن طال، کبالت، آنتیمونی، 

یــد ســیمان بکــار رس، کــائولین، گــچ اســت کــه برخــی در تول (clay)روي و بنتونیــت، خــاك 
هــاي صــنعتی از جملــه    صــنایع ســیمان، ســرامیک، صــنایع ســاختمانی و شیشــه      .رونــد مــی

سیمان،رس، گچ و آهک براي بازار داخلـی تولیـد   . کنندگان مواد معدنی صنعتی هستند مصرف
میلیون تن  5/2ظرفیت کارخانه سیمان براي تأمین نیازهاي داخلی بسط یافته و به سطح . شوند می

صنعت سیمان گواتماال نیز از سوخت نفتی به سوخت ذغال سـنگ  . رسید 1999در سال متریک 
 .جویی کند روي آورده تا در مصرف انرژي صرفه
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  ) واحد هزارتن( تولید مواد معدنی و کاالهاي صنعتی معدنی 
  1998  1997  1996  1995  1994  کاالهاي صنعتی 

 محصوالت معدنی صنعتی

  Barite    3591  570  2776  2800  2800باریت
  1500  1280  1090  1152  1200  سیمان
Clays: خاك: 

  3800  3750  3755  5839  4410  بنتونیت
  110  110  109  76  -  کائولین
  12500  12500  12871  6512  1600  سایر

Feldspat  11000  11000  11060  7673  10085  فلداسپات  
Gypsum  30000  30000  27761  1011065  89000  گچ  

Lime   73000  73000  73000  72000  70000  آهک  
Pumice  6350  6000  64  339227  282185  )پا(سنگ خارا  

Salt )48000  48000  48000  48000  47500  )نمک  
Source: Doan David B. "The Mineral Industry of Guatemala, 1998, table 1. 

درخواسـت کردنـد    انیسازمان تجارت جه، مکزیک و گواتماال از 1998در سوم آوریل 
که نسبت به عملیات دامپینگ شرکت مکزیکی تولیدکننده سیمان در گواتمـاال رسـیدگی کنـد    

در واقع مشاجره مکزیک و گواتماال زمانی آغـاز شـد کـه وزارت    ) . DSU 15-2براساس ماده (
ت سـازمان تجـار  دارایی گواتماال علیه عملیات دامپینگ واردات سیمان پورتلند از مکزیـک بـه   

  1.شکایت کرد جهانی
ــدة ســیمان گواتمــاال    درخواســت ) Cementos Progreso SA(تنهــا شــرکت تولیدکنن

مکزیـک   Cruz Azulبـه عملیـات ضـد دامپینـگ را علیـه واردات سـیمان پورتلنـد از         رسیدگی
بـر  % 72/38گواتمـاال یـک عـوارض ضـددامپینگ معـادل       1996اوت سـال   16در . مطرح نمـود 

 

1 -Hardened positions: Guatemala cement and WTO review of national antidumping 
determinations. David A.Y. Ocis http://www.nyu.edu/pages/lawreview/76/4/yocis. pdf 

http://www.nyu.edu/pages/lawreview/76/4/yocis
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 1997ژانویـه   17در . د خاکستري نوع از کروز آزول مکزیک وضع نمـود واردات سیمان پورتلن

پس از وضع عوارض ضـددامپینگ مکزیـک    1997فوریه  13در . رسید% 54/89این عوارض به 
  .مطرح نمود ADPدرخواست رسیدگی به عملیات ضددامپینگ گواتماال را در قالب توافقنامه 

توافقنامـه   3-2د بخـاطر داشـت کـه مـاده     بایـ  ADPدر بررسی مفاهیم مقـررات توافقنامـه   
DSU    توافقنامـه مــورد پوشـش شـامل توافقنامــه    «مسـتلزم آن اسـت کــهADP «  براسـاس قــوانین

سـازمان تجـارت   هنگامی که سازمان تجارت جهـانی  . المللی مورد تفسیر قرار گیرد گمرکی بین
رین موارد افتراق تأسیس شد، مکانیزم حل و فصل مشاجرات یکی از مهمت 1995در سال  جهانی

بـود چـرا کـه قـدم مهمـی در جهـت تقویـت        ) GATT(آن با توافقنامه عمومی و تعرفه تجـارت  
معتقدنـد کـه ایـن     سازمان تجارت جهانیقدین تمن. حکومت قانون در اقتصاد جهانی برداشته شد

ي هـا  خواهد که ارزش کند و از اعضاء خود می سازمان تجارت جهانی را به هر قیمتی تشویق می
هایی که کمتـر   یکی از جنبه. اقتصادي و غیراقتصادي دیگر را جانشین مصالح این سازمان نمایند

اي اسـت کـه    جانبـه  هاي حل و فصل مشاجرات و عملیات یک مورد توجه قرار گرفته است رویه
هاي مقابله با ایـن گونـه عملیـات وضـع عـوارض       یکی از راه. کند به صنایع داخلی زیان وارد می

پینگ است که وضع عوارض خاص به منظـور جبـران صـدمات وارده بـه صـنایع داخلـی       ضددام
هـاي تعریـف    تواند عوارض ضددامپینگ را براسـاس پروسـه   کشور واردکننده می. شود وضع می

  .وضع کند سازمان تجارت جهانیو  GATTهاي  شده به وسیله توافقنامه
پذیرفتـه   سازمان تجارت جهانی هاي مذاکره شده در خالل دور اروگوئه که توسط پروسه

) Dispute Settlement Understanding(شده است تحت عنوان درك حل و فصل مشـاجرات  
کـه مایـل بـه     سـازمان تجـارت جهـانی   رویه بدین قرار است که کشور عضو  .شناخته شده است

 60بعـد از یـک دوره   . دارد شکایت علیه عضو دیگر است درخواست کتبی خـود را تسـلیم مـی   
تواند درخواست ایجـاد یـک پانـل بـراي      اي نرسید کشور شاکی می ها به نتیجه روزه اگر مشاوره

 GATTداراي دو ویژگی عمده اسـت کـه در رژیـم     DSUدر واقع رویه . شنیدن موضوع بنماید
اوالً یک هیئت رسیدگی کننده مرکب از هفت کشور عضو مسئول رسیدگی بـه  . وجود نداشت

سـازمان تجـارت   کننـده کـه در آن اعضـاء     ثانیاً هیئـت رسـیدگی  . شود یشکایت از طریق پانل م
پذیرد مگر آنکه بـه اتفـاق آرا تأییـد کننـد کـه       هاي پانل را می معرفی شده است گزارش جهانی
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همچنـین  ) Dispute Settlement Body – DSB(هیئت رسیدگی کننده و . گزارش باید رد شود
تواند تحریم اقتصادي را نهایتاً  به عالوه این هیئت می. مسئول اجراي تصمیمات گرفته شده است

بر علیه عضوي که تخلف نموده است برقرار نماید و این اولـین بـاري اسـت کـه یـک توافقنامـه       
  .المللی قادر است که از چنین ابزاري استفاده نماید بین

د کـه  باشد کـه معتقدنـ   سیستم حل و فصل مشاجره باید متکی بر همکاري اختیاري اعضاء
منافع بیشتري را در بلندمـدت بـراي کشـورها     سازمان تجارت جهانیحمایت از سیستم مقرراتی 

در عین حال این رویه مشاجره داراي موارد ضعف متعـددي اسـت کـه ایـن     . فراهم خواهد نمود
  .خورد ضعف در مورد عملیات دامپینگ سیمان در گواتماال کامالً به چشم می

هایی که غیرکارآ هستند و قـادر بـه رقابـت     د، صنایع و شرکتبراساس قوانین تجارت آزا
تر  المللی نیستند، باید شکست بخورند و مصرف کنندگان از محصوالت ارزان هاي بین در صحنه

بـه کشـورهاي    سـازمان تجـارت جهـانی   گرچـه  . کنند و تحرك سرمایه و نیروي کار استفاده می
اي را بـراي حمایـت از صـنایع     دامات یک جانبـه دهد که در موارد خاص اق واردکننده اجازه می

داخلی وضع کند، اما این مقررات باید موقتی و کوتاه مدت بوده و حکت بـه اقتصـاد بـازاري را    
  .سازد تر  آسان

عملیات دامپینگ در زمینه تجارت نشانگر قیمت گذاري تبعیض آمیز توسط فروشـندگان  
یین تـر در بازارهـاي خـارجی بـه فـروش      است که فروشندگان محصوالت خـود را بـا قیمـت پـا    

تواند عوارض ضـددامپینگ وضـع    شود می کشوري که با عملیات دامپینگ مواجه می. رساند می
کند تا قیمت کاالهاي وارداتی در سطح قیمت بازارهاي داخلی کشـورهاي صـادرکننده برقـرار    

ه کشـور دیگـر   اما در عـین حـال پروسـه اداري بـراي عملیـات ضـددامپینگ از کشـوري بـ        . کند
هــاي زیـادي را بـر کشــور وضـع کننـده و کشــور      عــوارض ضـددامپینگ هزینـه  . متفـاوت اسـت  

دهـد کـه عملیـات     بـه عـالوه شـواهدي وجـود دارد کـه نشـان مـی       . کنـد  صادرکننده تحمیل می
  .ضددامپینگ اثرات محدودکننده بر واردات عالوه بر اثرات حاصل از عوارض گمرکی دارد

باشـد امـا براسـاس     هـاي گـات عملیـات ضـددامپینگ مجـاز مـی       امهاگرچه براساس توافقن
هـایی بـر روي عملیـات ضـددامپینگ و      هاي سازمان تجارت جهانی همچنان عدم توافق توافقنامه

تفاوت اساسـی میـان کشـورهاي صـادرکننده و     . اینکه در چه مواقعی ضروري است وجود دارد
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قیـت مـذاکرات مربـوط بـه عملیـات      واردکننده در خصوص عـوارض ضـددامپینگ مـانع از موف   

ــد  ــه گردی کشــورهاي صــادرکننده کــه در جســتجوي بازارهــاي   . ضــددامپینگ در دور اروگوئ
از سوي . معتقدند که عملیات ضددامپینگ باید محدود باشد... خارجی هستند نظیر ژاپن، کره و 

متحـده اروپـا از    المللی نظیر ایاالت دیگر، کشورهاي واردکننده با موانع کم بر روي تجارت بین
عملیات ضددامپینگ بـراي بـاز نگهداشـتن بازارهـا بـر روي عملیـات غیرعادالنـه تجـاري دفـاع          

  .دور اروگوئه از آن زمان پیشرفت چندانی در این خصوص نداشت. کنند می
هـاي بیشـتري را بـر     در حالی که ایاالت متحده آمریکا تأکید کرده اسـت کـه محـدودیت   

خارج نگـه   سازمان تجارت جهانیفته و این موضوع را از دستور کار عملیات ضددامپینگ نپذیر
دهـد کـه سیسـتم حـل      خواهد داشت، مورد سیمان گواتماال از جمله مواردي است که نشان مـی 

اولین گزارش پانل در گواتماال نه تنها از . شود مشاجره چگونه با عملیات ضددامپینگ مواجه می
ضددامپینگ بر سیمان مکزیـک انتقـاد کـرده بلکـه نتیجـه       مسئولین گواتماال براي وضع عوارض

  . توانند موضوع را با عوارض ضددامپینگ درمان کنند گرفت که واردکنندگان گواتماالیی نمی
اگرچـه تـا   . ماه بازار گواتماال را به دسـت آورد  6شرکت مکزیکی کروزآزول در عرض 

گونـه تقاضـاي    رآمـده بـود هـیچ   د سـازمان تجـارت جهـانی   که گواتماال به عضویت  1994سال 
شـرکت  . عملیات ضددامپینگ نکرده بود ولی در این تاریخ تقاضاي عملیات ضددامپینگ کـرد 

در حالی کـه قیمـت   . نمایندگانی را به مکزیک فرستاد Cemento Progresoسیمان گواتماالیی 
از این تفـاوت   تولیدکنندگان سیمان کروزآزول دو برابر قیمت صادراتی به گواتماال بود قسمتی

  .قیمت قابل انتساب به شرایط خاص فروش بود
منتشر کرد، امـا رسـماً مکزیـک را تـا      1996ژانویه  11اي را در  اگرچه گواتماال یک بیانیه

سـازي تخلـف     گواتماال عنوان کرد که این کشور از مقررات آگـاه . مطلع نکرد 1996ژانویه  22
کـه گواتمـاال از مقـررات آنتـی دامپینـگ تخلـف       گزارش پانل حاکی از آن است . نکرده است
به عالوه پانل ادعاي گواتماال را مبنی بر اینکه این تأخیر در مطلع سـاختن مکزیـک   . کرده است

توانـد اعـالم کنـد کـه      پانل اعالم کرد کـه نمـی  . زیان قابل توجهی ایجاد نکرده است را رد کرد
این تخلف منجر به زیان قابل توجهی نشـده  اگر . تأخیر تأثیري بر اقتصاد مکزیک نگذاشته است
  .گواتماال نباید وقوع چنین تخلفی را انکار کند



 349    اقتصاد سیمان ایران و جهان

براساس قوانین مکزیک تنها شاهد عملیـات دامپینـگ شـامل فـروش در سـطوح مختلـف       
تجاري و با شرایط متفاوت بود، در حالی که توافقنامه ضددامپینگ مستلزم آن است که عملیات 

مکزیـک اعـالم کـرد کـه گواتمـاال دالیـل       .ها باشـد  مقایسه عادالنه قیمتدامپینگ باید براساس 
پانـل رسـیدگی بـه دعـاوي، ادعـاي      . کافی براي عملیات دامپینگ در زمان بررسی نداشته اسـت 

به عالوه پانل ادعاي وزیـر  . گواتماال را که عملیات ضددامپینگ آن قانونی است رد کرده است
حمـل و نقـل در گواتمـاال بـاالتر اسـت و یـا وجـود رکـود در          هاي دارایی گواتماال را که هزینه
  .اقتصاد مکزیک را رد کرد

بعـد از چهارسـال از درخواسـت مکزیـک اعـالم کـرد کـه         2000پانل دوم در اکتبر سال 
گواتماال از مقررات توافقنامه ضددامپینگ تخلف کرده است و تخلـف وي آن بـوده اسـت کـه     

بـه عـالوه گواتمـاال اشـتباهات متعـددي را در       .کـرده اسـت  مکزیک را از چنین اقـدامی آگـاه ن  
در خاتمـه پانـل دوم پیشـنهاد    . خصوص اثر واردات سیمان دامپینگ نشـده مرتکـب شـده اسـت    

پانـل دوم نشـان داد کـه وضـع     . حذف عوارض گمرکی ضـددامپینگ گواتمـاال را مطـرح کـرد    
نهایـت گواتمـاال، سـعی    در . عوارض گمرکی ضددامپینگ توسط گواتماال غیرموجه بوده است

کرد که به پانل متوسل نشود و از وضع عوارض گمرکی ضددامپینگ بر شـرکت سـیمان کـروز    
  .صرفنظر کرد 2000آزول مکزیک در دسامبر 
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  المللی و معاهدات بین ، سیمانمحیط زیست

اي نقـش مهمـی در آلـودگی محـیط زیسـت       صنعت سیمان بدلیل تولید گازهـاي گلخانـه  
آن ناشی از مصرف % 45متعلق به بخش سیمان است که  در جهان CO2د کل گاز تولی% 5 .دارد

 کربنات کلسیم به اکسید کلسـیم و انیدریـد کربنیـک    آن ناشی از فرآیند تبدیل بی% 55انرژي و 
   CaCo3à CaO + Co2                                                                                           .باشد می

موضـوعات زیسـت   . گـردد  متصـاعد مـی   CO2تن گاز  7/0-1بازاء تولید هرتن سیمان 
هاي پیش روي صنعت سیمان باالخص در کشـورهاي اروپـایی    محیطی از جمله مسائل و چالش

است و در آینده در این صنعت نقش تعیـین کننـده خواهـد داشـت لـذا در ایـن قسـمت بـه ایـن          
 .وري به تجربۀ کشورهاي اروپایی در این ارتباط خواهیم داشتپردازیم و مر موضوع می

عـواملی از  . در طول پنجاه سال گذشته اقتصاد جهانی شاهد تحـوالت زیـادي بـوده اسـت    

آوریهاي مخـابرات، کـاهش موانـع تجـاري و کـاهش موانـع بـر سـر راه سـرمایه           قبیل ارتقا و فن
رشـد اقتصـاد جهـانی در کنـار خـود      . ندباشـ  گذاریهاي خارجی از دالیل مهم ایـن تغییـرات مـی   

CO در صـنایع مختلـف   تولید     2
 (Source: VDZ Germany 1998 )
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لـذا  . توان به موارد زیست محیطـی اشـاره کـرد    اختالالتی را نیز بوجود آورده که از آن میان می
هاي چنـد جانبـه تجـاري     نبود ساختارهاي قانونی مناسب در حمایت از محیط زیست توسط نظام

  .باشد عامل مهم در عدم توجه کشورها به مسائل محیط زیست می
لیرغم اینکه در مقررات سازمان تجارت جهانی موافقتنامـۀ خاصـی بـراي مسـائل زیسـت      ع

هـاي مختلـف بـه موضـوعات زیسـت       محیطی تا به حال بـه تصـویب نرسـیده ولـی در موافقتنامـه     
تحـت عنـوان اسـتثنائات کلـی      1994گـات   2به عنـوان مثـال در مـاده    . محیطی اشاره شده است

ت از بهداشت و سالمتی انسان، حیوان یـا گیـاه محـدودیتها یـا     اند براي حمای کشورها مجاز شده
همچنـین مقـرر گردیـده در راسـتاي حفـظ منـابع       . هایی را طبق مقـررات وضـع نماینـد    ممنوعیت

گزارشـی کـه در    115از مجموعه  1995تا  1947از سال . باشند طبیعی مجاز به اتخاذ تدابیري می
مـورد مربـوط بـه بهداشـت و سـالمت انسـان و        6رشـده  هاي دور توکیو صاد ارتباط با موافقتنامه

   1.حیوان و محیط زیست بوده است
  

  پروتکل کیوتو
کشور در کیوتـو   100بیش از  1997المللی با گرم شدن کرة زمین در دسامبر  در مقابلۀ بین

ایـن  . اي باالخص انیدرید کربنیک داشـتند  ژاپن نشستی مبنی بر کنترل و کاهش گازهاي گلخانه
  :س به دنبال کنوانسیون کلی تغییر آب و هواي زمین سازمان ملل متحداجال

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC-1992) 
بر اساس موافقتنامۀ کیوتو کشورهاي توسعه یافتـه موافقـت کردنـد کـه تولیـد      . صورت پذیرفت 

در ایـن بـین کشـورهاي    . محـدود نماینـد   1990اي خود را به نسبت سطح تولیـد   گازهاي گلخانه
اروپائی اهداف اشتراکی براي حصول این موضوع را نیز بر عهده گرفتند و بر ایـن اسـاس طـرح    

EU-ETS  کـه در مرحلـۀ   -اي مبنی بر ایجاد بورس خرید و فروش مجوز انتشار گازهاي گلخانـه
در مقابلـه بـا آثـار زیسـت      اروپـا  .شود در پارلمان اروپا مطرح و تصویب شد می Co2اول شامل 

هـا   هاي بلندي نسبت به سایر کشورها برداشته است که این حرکـت  محیطی تولید و تجارت گام
بـه بررسـی موضـوعات زیسـت محیطـی در بـاب        باشد لذا در بخش تولید سیمان نیز مشخص می

 

مقررات تجاري و مسائل زیست محیطـی،  "خبرنامه رویدادها و تحوالت سازمان جهانی تجارت، سال هشتم،   -1
 .1382، بهمن ماه 55وزارت بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، شماره 



  اقتصاد سیمان ایران و جهان    352
  .پردازیم سیمان اروپا می

  
  زیست و صنعت سیمان اروپا حیط م

میلیون تن سیمان تولید کرده که منجـر   185ن در اتحادیه اروپا صنعت سیما 1990در سال 
 1.کربناسـیون مـواد خـام گردیـده اسـت      از طریـق دي  CO2میلیون تن گاز  138به متصاعد شدن 

میلیون تن  10سوخت کارخانجات نیرو منجر به انتشار غیرمستقیم  ازبعالوه استفاده از الکتریسیته 
 CO2اي  شود این میزان تولیـد گـاز گلخانـه    که مالحظه میهمانطور . گردیده است CO2دیگر 
   .تواند اثر مهم زیادي بر گرم شدن زمین و عوارض آن داشته باشد می

  :سه راه حل اساسی براي مقابله با مسائل زیست محیطی صنعت سیمان وجود دارد
  بهبود کارآیی انرژي در استفاده صنعت سیمان  -1
 )ت فرعی سودمندمعرفی محصوال(کاهش نسبت کلینکر  -2

 استفاده از مواد زائد به عنوان جانشینی براي سوخت  -3

  :هاي سیمان شامل موارد زیر هستند هاي اصلی در کوره سوخت
  (Coal)زغال سنگ  §
  (Fuel oil)هاي نفتی  سوخت §
  (Natural gas)گاز طبیعی  §
  (Petroleum cokes)کک نفت  §

همانطور که گفته شد این . هستند هاي سیمان شامل موارد زیر در کوره هاي ثانویه سوخت
  .ها اثرات زیست محیطی مطلوبی نسبت به سوختهاي اولیه یا فسیلی دارند سوخت
  (Tyres) الستیک چرخ §

  (Municipal solid waste)اي جامد شهري  ضایعات زباله §

  (Plastics) پالستیک §

  (Liquid waste derived fuels) هاي مشتق از ضایعات مایع سوخت §

 

1Jean-Marie Chandelle, The European cement Industry, voluntary Initiatives to reduce CO2 
emissions, A contribution to climate change, Association Europeenne du Climate, the European 
cement Association, April 2003. 



 353    اقتصاد سیمان ایران و جهان

ضایعات غذا، لجـن فاضـالب شـهري، چربـی و گوشـت      (هاي ضایعات زیستی  سوخت §
 Biomass fuels (wood waste, sewage sludge, animal meal and )حیوانـات 

fat) 
گامهاي مؤثري  NOxو بطور کلی در  CO2هاي ذکر شده باالخص در کاهش  سوخت

این سوختها نیز در اروپا باشند که در حال حاضر تجهیزات بسیاري براي آمیزش و ترکیب  می
هاي فوق در  درصد حرارتی هرکدام از سوخت. و سایر کشورهاي پیشرفته ابداع شده است

  .جدول زیر آورده شده است

هاي مختلف سوخت  %Th 

Petroleum cokes 100 
Tyres 25-40 

Plastics & paper 50 
Liquid waste 40 

Agricultural waste 20-30 
Sewage sludge 5-35 

Animal meal and fat 25 
Irene M Smith, Co-utilisation of coal with other fuels and wastes in cement kilns, European 
Cement Conference Barcelona 2004 

توان در جدول زیر از لحاظ کاهش  هاي ثانویه را می همینطور آثار زیست محیطی سوخت و
   .ظه نمودتوان مالح می NOxگازهاي 

  هاي مختلف در سوخت NOXدرصد کاهش 
Tyres   30-50% 
   55% staged combustion 
   >60% with reburn 
Hazardous wastes >60% 
Plastic waste  24% in calciner 
Animal meal  58% staged combustion 
But not sewage sludge 

Irene M Smith, Co-utilisation of coal with other fuels and wastes in cement kilns, European 
Cement Conference Barcelona 2004 

ــه   ــه ســمت توافقنام ــرل گــاز    صــنعت ســیمان ب ــاري در خصــوص کنت و  CO2هــاي اختی
ها منجر به استفاده کـارآتر از مـواد    این توافقنامه. موضوعات زیست محیطی در حال تحول است

هـاي   توافقنامه. مواد نامناسب و آلوده کننده محیط زیست خواهدشدشدن  متصاعدزائد و کنترل 
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توانـد بـه عنـوان     سازمان تجارت جهـانی مـی   2و استاندارد سالمتیبلند مدت در راستاي مقررات 

جزیی از چهارچوب سیاستی قابل پیش بینـی بـراي کمـک بـه برنامـه ریـزي و سـرمایه گـذاري         
ی در راسـتاي حرکـت بـه سـمت توسـعه پایـدار محسـوب        ها تلقی شود و لـذا قـدم مهمـ    کمپانی

اقدامات ارادي و دلخواه کشورهاي اروپـایی در خصـوص صـنعت سـیمان در بلژیـک،      . شود می
هـاي آغـاز شـده در اروپـا بررسـی       فرانسه، آلمان، هلند، سوئیس و انگلستان را به عنوان حرکت

  .کنیم می
 

 
Jörg Fried, Rechtsanwalt & Solicitor (England & Wales), Linklaters Oppenhoff & Rädler, Berlin. 
European Cement Conference, Barcelona, 2004. 

  بلژیک
اي مبنـی بـر    اعالمیـه  1صـنعت سـیمان بلژیـک و منطقـه والـن       یـه اتحاد 2001ژوئیه  26در 

منتشـر   2010عت سـیمان تـا سـال    و بهبود کارآیی انرژي در صن CO2گذاري کاهش گاز  هدف
، پروتکـل  )1992ژوئـن  (در چارچوب کنوانسیون تغییر محـیط زیسـت در ریـودوژانیرو     .نمودند

 

2 -Safety & Standards.  
1 Walloon  I bid , P3. 
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و در چهارچوب قوانین اتحادیه اروپا، بلژیک خود را متعهد سـاخت کـه   ) 1997دسامبر (کیوتو 
ایان ذکر است ش. درصد کاهش دهد 5/7به میزان  2008تا  1990صدور گاز کربنیک را از سال 

کـل گازهـاي    %86که در میان شـش گـاز آلـوده کننـد صـنعت سـیمان، گـاز کربنیـک حـدود          
در واقـع ایـن اعالمیـه آغـاز     . داد در منطقه والن بخود اختصاص می 1997کننده را در سال  آلوده

گازهـاي  ) تولیـد (همکاري در قالب توافقنامه صنعت سیمان است که منجـر بـه کـاهش تصـاعد     
  . سال خواهد شد 18ده محیط زیست در مدت آلوده کنن

سازد که تاثیر این توافقنامه را بر قدرت رقابـت   در این راستا دولت والن خود را متعهد می
هاي حاصل از عدم رقابت که ممکن است بواسطه اقـداماتی نظیـر    صنعت سیمان و نیز بر ریسک

  .جاد شود را بررسی کندای CO2و یا مالیات بر مصرف انرژي یا بر تصاعد  CO2کنترل 
رسیدن به اهداف یادشده از طریق سه محور زیر بـر حسـب امکانپـذیري و قابـل دسـترس      

  :بودن و تکنولوژي صورت خواهد گرفت
  بهبود کارآیی انرژي پروسه تولید -1
 هاي آلترناتیو از محصوالت فرعی و مواد زائد استفاده از سوخت -2

  (Fly ash, Slag)و خاکستر  استفاده بیشتر از مواد معدنی نظیر سرباره -3

هـاي خـاص خـود را دارا     هاي فـوق محاسـن، معایـب و هزینـه     هرکدام از روش
  .پردازیم هستند که در این بررسی به آن نمی

  
  فرانسه 

امضـاء   1996اي در اکتبـر   صنعت سیمان فرانسه و وزیر محیط زیست این کشور توافقنامـه 
 1990-2000صـنعت سـیمان را بـراي سـالهاي     و مصرف انرژي در  CO2کردند که تصاعد گاز 

در  %25را بـه میـزان    CO2بر این اساس، صنعت سیمان فرانسه توافق نمود که تولیـد . کنترل کنند
% 10براي هر تـن سـیمان بمیـزان     CO2کاهش دهد و بعالوه صدور  1990-2000خالل سالهاي 
  .کاهش یابد
صرف انـرژي بـا اسـتفاده از    از سوخت فسیلی از طریق کاهش م CO2کاهش در% 25این 

هاي جانشـین و   هاي تولید با ظرفیت باال، مدرنیزه کردن کارخانجات و استفاده از سوخت پروسه
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بر اسـاس ایـن توافقنامـه صـنعت سـیمان موظـف       . شود استفاده بهینه از ترکیبات سیمان ایجاد می

حـیط زیسـت   بـه وزارت م  CO2است که هر ساله گزارشـی را در خصـوص میـزان انتشـار گـاز      
  .فرانسه ارائه کند

، میزان گازکربنیک به 2000در سال . سیمان فرانسه به نتایجی بهتر از توافقنامه دست یافت
صـنعت  . کـاهش داشـت   1990در هرتن در مقایسه با سـال  % 25در کل و به میزان  % 3/38میزان 

ط داده و بـه اجـراي   سیمان فرانسه اکنون به دولت پیشنهاد کرده اسـت کـه ایـن توافقنامـه را بسـ     
آنها آمادگی خود را براي اجراي کامل . مبادرت نماید 1990-2010کامل توافقنامه کیوتو براي 

ایـن  . انـد  این توافقنامه و وظایفی که باید در چهارچوب توافقنامه کیوتو اجرا نمایند اعالم نمـوده 
نیـز در آن مشـارکت    تعهد جدید ممکن است جزیی از یک برنامه بزرگتر باشد که سایر صـنایع 

   1.خواهند نمود
  
  آلمان 

، صنعت سیمان آلمان بطور اختیاري متعهد شد که مصرف انرژي سوخت 1995در مارس 
کـاهش دهـد، در واقـع ایـن بـه معنـاي        2005تـا   1987در خالل سـالهاي  % 20فسیلی را به میزان 

در مقابـل  . ذکور بـوده میلیون تن در سـال در خـالل دوره مـ    3به میزان  CO2کاهش انتشار گاز 
  .و یا بر مصرف انرژي خودداري نمود CO2دولت آلمان از وضع مالیات بر گاز 

از  2005تـا سـال   % 35میزان مصرف انرژي در کارخانجات سیمان آلمان شرقی بـه میـزان   
اما در عین حال صرفه جویی انرژي . طریق انتقال تکنولوژي از آلمان غربی کاهش خواهد یافت

هـاي اسـتفاده کارآمـد از     جات سیمان آلمان غربی کمتر خواهد بـود چـرا کـه برنامـه    در کارخان
در نتیجـه  . شده است 1987تا  1950مصرف انرژي در خالل سالهاي % 55انرژي منجر به کاهش 

منتشر شده توسط صنعت سیمان آلمان غربی شدیداً کاهش یافته  CO2برنامه یاد شده میزان گاز 
منتشـر شـده در    CO2کل گاز % 3/1گازکربنیک صنعت سیمان حدود  ،1995بطوریکه در سال 
  .آلمان بوده است

بعالوه صنعت سیمان آلمان موفق شد که در خالل چند سال گذشته مصرف انـرژي خـود   

 

1 . ibid page 4. 
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با استفاده از مواد مختلـف    (Stepped-up)اي  هاي تولید مرحله استفاده از پروسه. را کاهش دهد
 3510کـه میـزان مصـرف انـرژي از سـوخت خـاص خـود را از         صنعت سیمان آلمان موفق شـد 

هـاي   اسـتفاده از سـوخت  . کاهش دهد 1999کیلوژول در سال  2800به  1987کیلوژول در سال 
 2003در سـال  % 9/22به  1997در سال % 8/15جانشین در طی سالهاي گذشته افزایش یافته و از 

  .افزایش یافته است
، صنعت آلمان توافقنامه اختیاري خود را بسـط داد و  1997 بدنبال توافقنامه کیوتو در سال

 %21بـراي حمایـت از دولـت آلمـان بـراي رسـیدن بـه هـدف         . المللی رساند آن را به سطوح بین
افـزایش داد و   2005تـا سـال   % 28، صنعت سیمان هدف خـود را تـا   2012تا سال   CO2کاهش 

در عین حال در همین زمان، صنعت . شد 2012کاهش انتشار گاز کربنیک تا سال % 35متعهد به 
شـد   1990-2012در خالل سـالهاي  % 28سیمان هدف خود را بازنگري نمود و متعهد به کاهش 

 CO2بـا درنظـر گـرفتن تولیـد     . هاي خاص شامل فسیلی و الکتریسیته منتشـر شـود   که از سوخت
-2012سـالهاي   منتشره از صـنعت سـیمان آلمـان در خـالل     CO2حاصل از مواد خام میزان کل 

  .یابد کاهش می% 16به میزان  1990
  : و اجراي این توافقنامه عبارتند از   CO2مهمترین ابزار براي کاهش انتشار 

  بهبود پروسه تولید -
 هاي فسیلی از طریق استفاده مواد زائد افزایش سوخت جانشین براي سوخت -

 blended)افزایش سهم سیمان (تغییر در ترکیب تولید سمیان  -

 قیق و توسعه در زمینه تکنولوژي، استفاده از مواد جانشین تح -

آموزش کارکنان کارخانجات، مبادله تجربیات مهندسی و مدیریت با (انتقال دانش فنی  -
 .1سایر کشورها

 
  هلند 

اي را با دولت هلند امضـاء نمـود کـه     ، اتحادیه صنعت سیمان هلند توافقنامه1992در سال 
این . کاهش دهد 1989در مقایسه با سال  1995تا پایان سال % 10ان مصرف انرژي خود را به میز

  .بود 1989-2000در خالل سالهاي % 20اولین قدم در جهت بهبود کارآیی انرژي به میزان 
 

1 . bid page 5.  
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پتاژول در سـال   3/5بر اساس گزارش ارائه شده کل مصرف انرژي صنعت سیمان هلند از 

-96کـاهش در خـالل سـالهاي    % 35(اسـت   کـاهش یافتـه   1996پتـاژول در سـال    4/3به  1989
در % 18بعالوه کارآیی انرژي سوخت فسیلی و الکتریسـیته در هـر تـن سـیمان بـه میـزان       ). 1989

  1.خالل دوره مذکور افزایش یافته است
در توافقنامه دوم صنعت سیمان هلند متعهد شد کـه کـارآیی انـرژي را در خـالل سـالهاي      

از طریـق صـرفه    CO2درصدي صدور گـاز   15کاهش . دهدافزایش  %21به میزان  2000-1989
هـاي سـیمان    هـاي فسـیلی درکـوره    هاي جانشین براي سـوخت  جویی انرژي و استفاده از سوخت

  .نائل شد 2000افزایش کارآیی انرژي در سال % 21ایجاد شده و به هدف 
در سـطح ملـی    CO2از طریق این تعهدات، صنعت سیمان نقش مهمی را درکـاهش گـاز   

در هـر دو توافقنامـه کـاهش مصـرف     . کاهش یافت% 5بمیزان  CO2، 2000یفاء نمود و تا سال ا
موارد زیـر مصـرف الکتریسـیته را     .انرژي از طریق سرمایه گذاري در بهبود تکنولوژي ایجاد شد

  :کاهش داده است% 25به میزان 
  هاي کامپیوتري براي پروسۀ تولید خشک استفاده از سیستم §
  هاي سیمان هاي جانشین درکوره ختاستفاده از سو §
  .2استفاده از مواد جانشین براي خردکردن سیمان §
   .در آسیاب سیمان 3استفاده از تکنولوژي جدید §

توافقنامـه جدیـدي بـین اتحادیـه      2001ژانویـه   با پایان یـافتن دو توافقنامـه مـذکور در اول   
امضـاء   4و مسئولین محلـی  صنعت سیمان و سه وزارتخانه امور اقتصادي، و وزارت محیط زیست

این توافقنامه براساس استانداردهاي بین المللی کارآیی انرژي براي صنایع هلندي که . شده است
کـارآیی   هدف توافقنامـه بهبـود  . کنند شکل گرفته است پتاژول در سال مصرف می 5/0بیش از 

یع جهـان قـرار   کـارآترین صـنا  % 10اسـت بطوریکـه در میـان     2012تـا سـال   تولید انرژي پروسه 
  .گیرند

هـاي میـان مـدت زیسـت محیطـی وضـع کننـد کـه پـس از           هاي سیمان باید برنامه شرکت
 

1 - ibid , page 6.  
2 - Cement grinding. 
3 - Roller press system. 
4 - Provincial Authorities. 
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تصویب مقامات ذیصالح، به مرحله اجرا خواهد رسید و اجراي آن توسط کمیته مشاوره بخشی 
مـورد نظـارت و بررسـی قـرار خواهـد      ) شامل نمایندگان تمامی گروههـاي ذینفـع در توافقنامـه   (

  .هاي ساالنه به وزارت محیط زیست ارائه خواهد نمود گزارشگرفت و 
کننـد و یـا درگیـر     هاي صرفه جویی انرژي استفاده مـی  دولت هلند به صنایعی که از برنامه

پردازنـد   بر می هاي تولید کمتر انرژي هایی هستند که به تحقیق و توسعه در خصوص روش پروژه
  .کند هاي مالی ارائه می کمک

  
  سوئیس 
به اجراء درآمد الزام  2000که از اول ماه مه سال  CO2ون سوئیس در مورد انتشار گاز قان

ایـن قـانون بـه عنـوان ابـزاري بـراي       . را تعیین نموده اسـت % 10به میزان  CO2کاهش تولید گاز 
  .صدور گاز کربنیک در قالب پروتکل کیوتو است% 8دستیابی به کاهش 

بـه   2هـاي احتراقـی   و سـوخت % 8بایـد بـه میـزان     1هاي موتوري براساس این قانون سوخت
اول فوریـه   براساس توافقنامه اختیاري که در. کاهش یابد 1990-2010در خالل سال % 15میزان 
بیش از آنچه توسط دولت  CO2امضاء شد اتحادیه سیمان سوئیس متعهد به کاهش تولید  2003

از سـوخت   CO2کـاهش انتشـار   تعهد اتحادیـه صـنعت سـیمان سـوئیس     . تعیین شده بود گردید
ایـن کـاهش گازکربنیـک در    . باشـد  مـی  1990-2010در خـالل سـالهاي    %2/44فسیلی به میزان 
هاي فسیلی سنتی نظیر ذغال و نفـت بـا    هاي صنعت سیمان براي جایگزینی سوخت نتیجه کوشش

هاي  از کل سوخت% 8/47حدود  2002هاي جانشین در سال  سوخت. هاي جانشین است سوخت
  .دهد نعت سیمان سوئیس را تشکیل میص

ناشـی از   CO2اگـر چـه براسـاس قـانون سـوئیس هیچگونـه الزامـی بـراي کـاهش انتشـار           
از پروسـه   CO2کربناسیون وجود ندارد، صنعت سیمان سوئیس راساً اقدام بـه کـاهش تولیـد    دي
 1 .نموده است 1990-2010در خالل سالهاي  3/30کربناسیون به میزان  دي

به میـزان   1990-2010در صنعت سیمان سوئیس در خالل سالهاي  CO2تولید در مجموع

 

1 . Motor Fuels 
2 . Combustions fuels 
1 . ibid page 7. 
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بعالوه اتحادیه صنعت سـیمان بطـور اختیـاري بـر     . تن در سال کاهش خواهد یافت 1و350و000

در سال  CO2بنابراین کل کاهش . تن گاز کربنیک در سال متعهد شده است 213و000کاهش 
  .تن خواهد بود 1و563و000معادل 

  
  تان انگلس

در انگلستان وضـع گردیـد از    2001که در اول آوریل  1قانون عوارض تغییر محیط زیست
. گیـرد  نشـأت مـی   2»ابزارهاي اقتصادي و استفاده تجاري از انرژي«گزارش مارشال در خصوص 

پنـی   43/0هاي کمی بر سوخت وضع نموده است بطوریکه نرخ مالیـات   این عوارض محدودیت
پنـی بـراي    17/1پنی براي هـر کیلـووات گـازطبیعی،     15/0لکتریسیته، در هر کیلووات مصرف ا

سـازمانهایی کـه بـه    . باشـد  پنی براي هر کیلوگرم گاز مایع می 96/0هرکیلوگرم سوخت جامد و 
تخفیـف دریافـت   % 80انـد در بسـیاري از مـوارد     عوارض تغییـر محـیط زیسـت پیوسـته      توافقنامه

  .کنند می
اهمی کـه بـین اتحادیـۀ سـیمان انگلسـتان و دولـت در سـپتامبر        به دنبال امضاء یادداشت تف

وضع شد جزئیات قانون عوارض تغییـر محـیط زیسـت بـا وزارت محـیط زیسـت و حمـل         1999
این پروسه منجر بـه هفـت توافقنامـه در قالـب توافقنامـه      . ونقل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

بعـالوه در هـر بخـش اتحادیـه     . ه گردیـد هاي یاد شـد  هاي مختلف با وزارتخانه میان بخش 3چتر 
هـا در درون بخـش امضـاء کردنـد کـه بـه نظـارت و         تـک کمپـانی   اي را با تک مربوطه توافقنامه

  .پردازد گزارش دهی در چارچوب چتر می
در خـالل  % 6/25صنعت سیمان انگلستان متعهد به هدف بهبود کـارآیی انـرژي بـه میـزان     

در قالـب توافقنامـۀ   % 20یش از تعهـد دولـت بـه میـزان     گردیده است که بـ  1990-2010سالهاي 
بعـالوه در سـطح بسـیار    . باشـد  مـی  %5/12هاي اتحادیه اروپا بـه میـزان    کیوتو و یا در قالب توافق

  .باالتري در مقایسه با سایر صنایع قرار گرفته است
هاي حاصل از مواد زائد مشـمول مالیـات    تحت قانون عوارض تغییر محیط زیست سوخت

 

1 . Climate change levy. 
2 . Economic Instruments and Business use of Energy . 
3 . Umbrella agreement.  
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. هایی منجر بـه بهبـود کـارآیی انـرژي خواهـد شـد       ستند و لذا افزایش استفاده از چنین سوختنی
هـا صـرفاً بـراي     هرکمپانی یک هدف مجزا دارد اما تحـت قـانون رقـابتی، اطـالع از ایـن هـدف      

هاي ذیـربط و افـراد ذیصـالح در اتحادیـه صـنعت سـیمان قابـل         هاي سیمان، و وزارتخانه کمپانی
  .1دسترس است

  
  نوانسیون ارهوسک

، اتحادیه اروپا کنوانسیونی را در خصوص مسائل زیسـت محیطـی   1998ژوئن سال  25در 
ایـن توافقنامـه یـک کنوانسـیون مهـم در      . مشـهور شـد   Aarhus1امضا نمود که به نام کنوانسیون 

افزایش میزان اوزن هوا موضوع اهمیت دریافت اطالعات محـیط زیسـت   . المللی است قوانین بین
  . چندین برابر ساخته است را

Jean-Marie Chandelle, The European cement Industry, voluntary Initiatives to reduce CO2 
emissions, A contribution to climate change, Association Europeenne du Climate, the European 
cement Association, April 2003. 
 

 

1 . ibid, pages 8-9. 
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بدین منظور تنظیم شد که این اطمینان ایجاد شود که مردم به اطالعات   Aarhusتوافقنامه 

الزم در خصوص متغیرها و وضعیت محیط زیست دسترسی دارند تا دولتهـا نتواننـد موضـوعات    
هـا پنهـان سـازند و بـدین طریـق از بـروز حـوادثی نظیـر          اهمیت زیست محیطـی را از دیـده   حائز

  .جلوگیري کنند 1986چرنوبیل در سال 
هـایی کـه مسـائل زیسـت      گیـري  بعالوه این کنوانسیون مـردم اتحادیـه اروپـا را در تصـمیم    

بعالوه این توافقنامه ضمانت به دادگاه کشاندن افـرادي  . نماید سازد دخیل می محیطی را متاثر می
 . سازد شوند امکان پذیر می را که منجر به آلودگی هوا می

باشد بلکه  قدرتمندي براي حمایت از محیط زیست میدر واقع این توافقنامه نه تنها اسلحه 
هـاي   ابزار مناسبی بـراي تمـرین دمکراسـی اسـت، مخصوصـاً در کشـورهایی کـه اخیـراً سیسـتم         

لذا ضروریست که اصول شـفافیت، پاسـخگویی و حسـابدهی بـر     . اند دمکراتیک را معرفی کرده
  .ت محیطی برخوردار شویمجوامع حکمفرما باشد تا از ثبات و امنیت الزم در مسائل زیس

هـاي   ، کمیسـیون اروپـا مصـمم اسـت کـه از تمـامی سـازمان       Aarhusدر اجراي توافقنامه 
در . غیردولتی اروپایی براي بهبود قوانین و مقررات و اجراي مقررات محیط زیست اقدام نماینـد 
ات واقع یک سیستم جدیدي به مرحله اجرا گذاشته شده اسـت تـا شـهروندان اروپـایی موضـوع     

محیط زیست را بعهده گرفته و ببینند که آیا اصول قوانین محیط زیسـت بـه عنـوان مثـال قـوانین      
ها بمرحلـه اجـراء درآمـده اسـت یـا       احتیاطی و جلوگیري کننده و قوانین مربوط به آلوده کننده

  خیر؟ 
ل به عنوان مثـا . هاي محیط زیست قابل مشاهده است در بسیاري از زمینه  Aarhusتوافقنامه

هـاي   ایـن فرصـت را بـه شـهروندان و سـازمان      2003در اکتبـر   1ها  راهنماي تجارت آلوده کننده
اما عکـس   .امتیازات و تخفیفاتی دریافت دارند CO2دهد که با کاهش انتشار گاز  غیردولتی می

در ایـن  . شـود   هـاي زیسـت محیطـی چنـدان خـوب ارزیـابی نمـی        العمل صنعت در قبال توافقنامه
عت سیمان هنوز باید قدمهاي مـؤثرتري بـردارد و ضروریسـت کـه سـریعتر نسـبت بـه        ارتباط صن

  .اتخاذ اقدام حمایت از محیط زیست مبادرت کنند
  

 

1. Emission Trading Directives 
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  اي  مجوز انتشار گازهاي گلخانهخرید و فروش بورس 
در اتحادیه اروپا اساساً عملیات تولیـد را در   متصاعدهطرح تجارت گازهاي  2005از سال 

هـدف ایجـاد ابـزاري     2در قالب چارچوب جدید 1.اروپایی تغییر خواهد داد برخی از کشورهاي
. باشد اي موثر و هزینه نزا می براي حمایت از محیط زیست و کاهش گازهاي خطرناك به طریقه

در واقع این چارچوب جدید اتحادیه اروپا را قادر خواهد ساخت که تعهدات خود را در قالـب  
و پروتکـل کیوتـو    3(UNFCCC)ل متحد بر تغییر محیط زیست چارچوب کنوانسیون سازمان مل

(Kyoto protocol) 2003بدنبال مباحث طوالنی در مجلس اروپـا در دوم ژوئیـه   . را اجرا نماید ،
اتحادیه مشورتی اروپا طرحی را تصـویب کـرد کـه صـدور گازهـاي آلـوده کننـده را در قالـب         

 Co2اي  جواز انتشار گاز گلخانه 2005ژانویه  ازدر واقع براساس این طرح . طرحی محدود سازد
چهـار صـنعتی کـه تحـت     . شد عضو اتحادیه اروپا بمرحله خرید و فروش گذاشته خواهد 25در 

انرژي، آهن و فـوالد، کاغـذ و مـواد معـدنی شـامل      : گیرند عبارتند از تاثیر این توافقنامه قرار می
  .گیرد ع انجام میایازها توسط این صندرصد از انتشار گ 46که در حال حاضر  بتونسیمان و 

هـاي محـیط زیسـت     انتشار گازکربنیک تحـت برنامـه   2005بر این اساس در اروپا از سال 
ایـن  . یابد در حالیکه گازکربنیک در صنعت سیمان سالهاي متوالی وجود داشته است کاهش می

ه از طریـق کـاهش   کار قدرت رقابت صنعت سیمان را نسبت به سایر رقبا افزایش خواهد داد چـ 
خواهد بود و  2005زمان اجراي پروژه از اول ژانویه سال  .هاي درونی و یا عوارض بیرونی هزینه

فـاز دوم یـک   . بمرحله اجـراء گذاشـته خواهـد شـد     2007براي یک دوره سه ساله تا پایان سال 
هـاي   بـراي دوره خواهد بود و از آن پس نیز  2012تا پایان سال  2008ساله از اول ژانویه  5دوره 

  .ادامه خواهد داشت 2013ساله از سال  5
را  CO2اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان صنایع خاص و متصـاعدکنندگان گـاز    ETS2طرح 

نماید که یک جواز قابل تجارت به اندازه خاصی براي متصاعد کـردن گـاز دي اکسـید     ملزم می
قدار جواز اقدام به متصاعد کـردن گـاز   و اگر بیش از م. کربن در طول دوره اجرا دریافت دارند

 

1. Jorg fried et al, “The European CO2 Emissions Trading Scheme,” the 4th European cement 
conference, Barselona, March 2004. 
2. CO2 Emission Trading scheme 
3. United Nations Framework Convention on Climate Change 
2  Emissions Trading shceme 
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در هـر حـال خریـد و فـروش جـواز در بـازار بـورس امکانپـذیر         . کربنیک کردند جریمه بدهنـد 

دهد امـا   پوشش می) 2005-2007(را در فاز اول  CO2این طرح تولید گازکربنیک . خواهد بود
خـالل فـاز دوم   در  (Green House Gases, GHGs)اي  ممکن است به سـایر گازهـاي گلخانـه   

 3. تسري یابد) 2008-2012(سالهاي 

ــه        ــن شــکل اســت کــه جوازهــایی بطــور رایگــان ب ــه ای ــن طــرح ب روش عمــومی در ای
در عین حال ایـن اوراق یـا مجوزهـا نشـانگر ارزش قابـل      . تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت

در هر  1.انتشار دهد CO2تواند میزان معینی  با داشتن هر جواز هر کارخانه می. اي هستند مالحظه
را در  CO2اسـت و میـزان تولیـد     ETSشود کـه تحـت نظـر طـرح     کارخانه دستگاهی نصب می

هزار دستگاه  دهدوازکشور اتحادیۀ اروپا حدود  15رود که در  انتظار می .گیرد کارخانه اندازه می
حیتدار براساس این طرح، اجراکننده دستگاه نصب باید مجوزي را از مقامـات صـال  . نصب شود

دریافت کرده باشد و باید آنها را از هرگونه تغییـري در خـط تولیـد و عملیـات نصـب در طـول       
واحد اجرا کننده نصب باید اقدامات متعددي را در اتحادیـه در راسـتاي طـرح    . زمان آگاه نماید

زمـان بنـدي، جمـع آوري اطالعـات     : تجاري و هماهنگ با این توافقنامه بعمل آورد کـه شـامل   
در واقـع  . باشـند  عوامل اصـلی در ایـن توافقنامـه مـی    ... اري، گزارش دهی، صحت عملیات و آم

. بطور ساالنه است  CO2طرح مستلزم نصب دستگاهی براي گزارش دادن صدور گاز کربنیک 
توان بطور ماهانه یا فصلی یـا بطـور مـداوم     درعمل نصب این دستگاه صدور گاز کربنیک را می

را  CO2تواند میزان تصاعد  به عنوان مثال این دستگاه می. ت گزارش کندبراساس اهداف مدیری
در واحد سوخت اندازه گیري و با ضرب کردن آن در میزان کل سوخت مصرف شده در سـال  

یـک فـرد مسـتقل بایـد گـزارش مربـوط بـه        . گیـري کنـد   را در سـال انـدازه    CO2میزان انتشـار  
هاي مربـوط بـه    لذا واحدهاي تولیدي باید هزینه. کندمارس سال بعد تایید  31را تا   CO2صدور

  .ها را نیز متقبل شوند تایید گزارش
چنانچه یک واحد نصب بیش از جواز گازکربنیک تولید کنـد بـا جـرایم مـالی و زیسـت      

یورو بـراي صـدور هـرتن گـاز      40اي است معادل  جریمه مالی جریمه. محیطی مواجه خواهدشد
 

3 Cecile Girardin, “Ensuring compliance at the installation level under the Eu. ETS’.  4th European 
cement conference, Barcelona, March 2004. 
1 Pe. Otto world et.al. “practicalities of emission Trading for European cement Companies, 4th 
European cement Conference , Barcelona, March 2004. 
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 2008-2012یورو در تن در خـالل سـالهاي    100که به  2005-2007کربنیک در خالل سالهاي 
در عین حال پرداخـت ایـن جـرایم مـانع از اجـراي      . براي هر تن عدم جواز افزایش خواهد یافت

اتحادیه اروپا نخواهدشد و باید در سال بعد نسبت به اصالح میزان   ETSتعهدات نسبت به طرح 
این جوازها ممکن است در هریک از کشـورهاي  . 1د تولیدي که جواز نداشته است مبادرت کنن

   .عضو اتحادیه اروپا صادر شود
 EU ETSطرح نقشه کشورهاي مشمول 

 

 

1. Cecile Giradin, “Ensuring compliance at the installation level under the Eu ETS, 4th European 
cement conference , Barcelona , March 2004. 
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  فصل گیري خالصه و نتیجه

اي به تجارت جهانی  با اشاره. پرداختیم در این فصل به بررسی تجارت جهانی سیمان 
ی محصوالت معدنی در سال حجم تجارت جهان. نماییم محصوالت معدنی بحث را آغاز می

از رشد متوسط ده  1995 – 2000هاي  میلیارد دالر بوده و در خالل سال 788بالغ بر  2002
سهم تجارت محصوالت معدنی درکل تجارت جهانی کاال . درصدي برخوردار بوده است

درصد بوده  57درصد و سهم تجارت آن در صادرات محصوالت اولیه بیش از  6/12معادل 
اي در  جارت جهانی سیمان نیز همگام با تجارت سایر محصوالت معدنی از اهمیت ویژهت. است

اطالعات ارائه شده حاکی از روند روبه رشد تجارت . تجارت مواد معدنی برخوردار بوده است
  .جهانی سیمان و کلینکر است

زش در ایاالت متحده، ژاپن، آلمان و فرانسه بزرگترین واردکنندگان سیمان به لحاظ ار
اروپا بزرگترین واردکننده سیمان جهان خواهد  2000ـ2012هاي  طی سال. اند بوده 2001 سال

واردات . آن آفریقا به لحاظ رشد واردات سیمان در رده دوم قرار خواهد گرفت  بود و پس از
سیمان در کانادا و ایاالت متحده روند نزولی خواهد داشت اما در کشورهاي جنوب شرقی آسیا 

هاي  کشورهاي ایتالیا، چین، و اسپانیا در سال. افزایش نسبتاً اندکی برخوردار خواهد بود از
 .گذشته بزرگترین صادرکنندگان سیمان بودند

از افزایش چشمگیري برخوردار بوده  هاي اخیر مصرف جهانی سیمان در خالل سال 
درصد برخوردار  3/4ل اي معاد به طور متوسط از رشد ساالنه 1990ـ2000هاي  است و طی سال

هاي مذکور از رشد کمتري نسبت به کشورهاي شرق آسیا  تقاضاي اروپا طی سال. بوده است
اي  در کشورهاي جنوب شرقی آسیا نیز تقاضاي سیمان از رشد قابل مالحظه. مواجه بوده است

ه مصرف سیمان در کشورهاي شرق آسیا باالترین سهم را داشته است ب. برخوردار بوده است
کشورهاي اروپایی با . مصرف سیمان جهان را به خود اختصاص داده است% 48طوري که 
آمریکاي . اند مصرف جهان پس از کشورهاي شرق آسیا باالترین سهم را داشته% 19اختصاص 
هاي  درصد مصرف جهان در رده 7درصد مصرف جهان و آسیاي جنوب غربی با  8شمالی با 

 .اند سوم و چهارم قرار گرفته

در کشورهاي پرتقال، اسپانیا و یونان در باالترین  2000مصرف سرانه سیمان در سال 
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سطح بوده در حالی که مصرف سرانه سیمان هندوستان، ونزوئال، برزیل، مکزیک و مراکش در 
در مجموع در کشورهاي دانمارك، ایاالت متحده، آلمان و . است ترین سطح قرار داشته  نازل

تري  اند مصرف سرانه سیمان در سطح پایین د سرانه باالتري برخوردار بودهسوئیس که از درآم
قرار گرفته است ولی کشورهاي اروپایی با درآمد سرانه متوسط، شاهد مصرف سرانه باالتر 

 .اند سیمان بوده

 .اي داشته است هاي گذشته رشد قابل مالحظه میزان تولید جهانی سیمان در خالل سال
درصد تولید جهان بزرگترین تولیدکننده  30هاي مزبور با تولید  سال کشور چین در خالل

پس از چین آسیا و سپس اروپا و پس از آن آمریکا بزرگترین مناطق . شود محسوب می مانیس
  .باشند میتولید سیمان در جهان 

از کشورهاي خاورمیانه و آفریقاي شمالی در حال تغییر رویه تولید و ارتقاء  بسیاري
هاي تولید خود را تغییر  هاي تولیدي هستنند و به دلیل استفاده از انرژي ارزان تر روش ظرفیت
بیشترین افزایش  ایدر قاره آس. باشند می ییایران و ترکیه داراي تقاضاي بالقوه بسیار باال. دادند

در آمریکاي التین ظرفیت تولید برخی . تولید در کشورهاي جنوب شرقی آسیا بوده ظرفیت
منطقه دیگري که رشد سریعی در صنعت . ها نظیر برزیل و مکزیک در حال افزایش بودکشور

ژاپن و . سیمان را مالحظه کرد ناحیه آسیا به خصوص چین، هندوستان، اندونزي و فیلیپین بود
ژاپن به دلیل . کشورهاي آسیایی بودند که کاهش تولید را تجربه کردند عدودتایوان از جمله م
هاي تولید و رکود اقتصادي و تایوان به دلیل استخراج بیش از حد منابع اولیه براي  افزایش هزینه

 .صنعت بودند نیصنعت سیمان شاهد رشد ا

ساختمان در جهان از . حاکی از رشد صنعت ساختمان در جهان هستند ها بینی پیش
رود که  در مجموع انتظار می. برخوردار خواهد بود 2007رشد ساالنه تا سال % 6/4متوسط 

تقاضا . درصدي رشد یابد 4الی 2تقاضاي جهانی وتولید سیمان در خالل دهه آینده با نرخ رشد 
در شرایطی که مصارف جدیدي براي سیمان کشف شود بیش از  استبراي سیمان حتی ممکن 

تواند اثرات  مسائلی از قبیل گرم شده کرة زمین و باال آمدن سطح آب دریاها می. این رشد یابد
 .می بر افزایش نیاز به سیمان داشته باشدمه

  :د کهنده نشان میرا اینگونه  مجموع روندهاي جهانی دورنماي صنعت سیمان در
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در فرانسه و بلژیک ثبات، در اسپانیا کاهش رشد در شمال ایتالیا بازار : اتحادیه اروپا در

ونان رشد پایدار را رو به گسترش و در جنوب ومرکز ایتالیا شاهد کاهش رشد تولید و در ی
در بسیاري از  .اسپانیا و ایتالیا مصرف کنندگان عمدة سیمان اروپا هستند. شاهد خواهیم بود

 .اروپا هنوز ظرفیت خالی تولید زیادي وجود دارد ايکشوره

رود تولید و  انتظار می. شاهد روند بطئی تولید سیمان خواهیم بود: آمریکاي شمالی در
مدت علت عمده رشد  در کوتاه. ت متحده با نرخ معتدلی رشد یابدتقاضاي سیمان در ایاال

 .هاي بهره است که منجر به رونق مسکن خواهد شد نرخ مانیصنعت س

یابد در ترکیه با نا اطمینانی مواجه هستیم،  در مراکش رشد ادامه می: بازارهاي نوظهور در
روند   ر در حال توسعه است اما قیمتباشد، در هندوستان بازا در بلغارستان بازار رو به رشد می

اند و در مصر  ها روند صعودي گرفته داشته، در تایلند فعالیت و رشد ادامه دارد اما قیمت یکاهش
المللی شدیداً افزایش یافته  شاهد وضعیت نااطمینانی هستیم اگرچه صادرات به بازارهاي بین

 .است

کند که  ت جهانی سیمان ایجاب میفزاینده مصرف جهانی و حجم رو به رشد تجار روند
از عملکرد صنعت سیمان در ایران به عمل آید و آثار عضویت ایران در سازمان  یقیارزیابی دق

بررسی تجارب سایر کشورها باالخص . این بخش مورد مداقه قرار گیرد يجهانی تجارت برا
تري را بر  ردهتواند افق گست در سازمان جهانی تجارت می عضویتکشورهاي منطقه پس از 

به بررسی آثار  يتر تر و آگاهانه روي دست اندرکاران سیمان کشور باز نماید تا با دید عمیق
 .پرداخته شود مانیصنعت س یعضویت ایران در سازمان تجارت جهان

 2003و باالخص اواخر سال  2001افزایش ناگهانی هزینۀ حمل و کشتیرانی از سال  شروع
نرخ حمل در این . اثر مهمی را بر قیمت مصرف کنندة سیمان گذاشت 2004و ادامۀ آن در سال 

به بیش از دو برابر افزایش یافت و  2003هاي باري نسبت به اواسط  مدت براي برخی از کشتی
  .افزایش داشت% 400بیش از  2001نسبت به سال 

شده  سالهاي اخیر حدود چهار پنجم تجارت سیمان از طریق کشتیرانی حمل و جابجا در
المللی  المللی سیمان یکی از عوامل مهم در تجارت بین به عبارت دیگر هزینۀ حمل بین. است

  .شود سیمان محسوب می
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در ایــن فصــل صــنعت ســیمان برخــی از کشــورهاي منتخــب جهــان را مــرور نمــودیم و    
هاي آنها از لحاظ مختلف باالخص شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی  المقدور ویژگی حتی

  .بررسی شد
 652تولیـدش بـه    2001ترین تولیدکننـدة سـیمان در جهـان اسـت و در سـال       چین عمده •

. هـاي آتـی از رشـد چشـمگیري برخـوردار خواهـد بـود        ایـن صـنعت در سـال   . میلیون تن رسـید 
چـین دومـین   . گذاري خارجی در حـال رشـد روزافـزون در صـنعت سـیمان چـین اسـت        سرمایه

تجارت جهانی سـیمان را بـه خـود اختصـاص داده     % 17دود صادرکننده سیمان جهان است و ح
عضویت چین در سازمان جهانی تجارت تأثیر چندانی بر صـنعت سـیمان نداشـته اسـت و     . است
کاهش یافت است و قرار نیست بـیش از ایـن نرخهـاي    % 10به % 12از  اي هاي سیمان کوره تعرفه
چـین از  . باشـد  2040کننده سیمان تـا سـال   رود چین مهمترین تولید انتظار می. کاهش یابد  تعرفه
در مجمـوع سـیمان چـین از کیفیـت     . بزرگترین تولیدکننده سیمان جهان بـوده اسـت   1985سال 

هـاي   کـوره باالیی برخوردار نیست و ایـن امـر ناشـی از اسـتفاده گسـترده از پروسـه هـاي تولیـد         
واحـد در سـال    4000در میـان مـدت قـرار اسـت تعطیـل شـوند و         کارخانه 6000. عمودي است

کاهش خواهـد  %) 20(میلیون تن 100ها میزان تولید در حدود  با این تعطیل. اند تعطیل شده 2001
. مالکیت در صنعت سیمان چین مختلطی از مالکیت دولتـی، خصوصـی و خـارجی اسـت    . یافت

 40بـه   2010رود این رقـم تـا سـال     کند و انتظار می سیمان جهان را مصرف می% 35چین حدود 
در وهلۀ اول ممکن اسـت تـأثیر    اگرچه عضویت در سازمان جهانی تجارت. درصد افزایش یابد

محسوسی بر واردات و صادرات سیمان نداشته باشد، اما ممکن است بر مصرف داخلـی سـیمان   
-2006هـاي   گذاران خارجی در خالل سال تأثیر بگذارد چرا که بخش ساختمان بر روي سرمایه

اي مـانع از ورود بـیش از حـد     اي و غیرتعرفـه  در حال حاضـر موانـع تعرفـه   . باز خواهد شد 2001
است و ایـن نـرخ پـس از    % 6-8شود و تعرفه وارداتی بر کلینکر در محدوده  سیمان به کشور می

  .عضویت در سازمان تجارت جهانی کم و بیش همچنان حفظ شده است
اي  یک برنامه تعرفه 2001سال در  .میلیون تن در سال است 8تولید سیمان تایوان حدود  •

متوسط نرخ تعرفه در تایوان . وضع شد جامع بر مبناي مذاکرات تایوان با سازمان تجارت جهانی
رود  کاهش یافت و انتظـار مـی   2002درصد در سال  1/7درصد قبل از عضویت به  2/8از سطح 
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ی، واردکننـدگان  عالوه بر عـوارض گمرکـ  . درصد برسد 2/4به سطح  2007که این نرخ تا سال 

مالیات بر ارزش افزوده بر هفت گروه کاال شامل . درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند 5باید 
  . گیرد سیمان تعلق می

میلیون تن رسید که عمده آن صرف  4/76به  2002تولید سیمان سیمان در ژاپن در سال  •
  . تن بوده استمیلیون  3/8صادرات سیمان در سال مذکور . شود مصرف داخلی می

بروز بحـران آسـیا منجـر بـه     . تولیدکننده سیمان در فیلیپین وجود دارد 20در حال حاضر  •
از  بـرداري کمتـر   متوسط ظرفیت بهـره  1999ـ 2000در سال . رکود صنعت سیمان در فیلیپین شد

هـاي   ملحق شد دسترسی به بازار در شـکل تعرفـه   GATTهنگامی که فیلیپین به . بوده است% 60
شـود از آن   نرخ تعرفه محدودکننده نرخی است که کشـور متعهـد مـی   . کننده متبلور شد دودمح
عضویت در سازمان تجارت جهانی اثرات نامطلوبی بر تولیدات محصوالت . ها فزونی نگیرد نرخ

شایان توجه است که محصـوالت صـنعتی   . صنعتی و مواد معدنی شامل سیمان بر جاي نگذاشت
اگـر چـه   . نیسـتند   کننـده  ها به صورت محـدود  باً مشمول به کاهش تعرفهحساس شامل سیمان غال

بوده است اما ایـن   سازمان تجارت جهانیهاي محدودکننده  فیلیپین متعهد و ملزم به اجراي تعرفه
  .تعهدات تأثیر چندانی بر تولید محصوالت صنعتی باالخص سیمان بر جاي نگذاشته است

تغییر تکنولوژي از تر بـه خشـک    سیمان استرالیا، و اي در صنعت افزایش مخارج سرمایه •
گـذاري در   سـرمایه . منجر به افزایش کارایی و کاهش متوسط هزینـه کـل تولیـد سـیمان گردیـد     

تقاضاي سیمان . درصد کل فروش این صنعت بوده است 20معادل  1997-1991هاي  خالل سال
تقاضاي انرژي صنعت سیمان . فتدر استرالیا به دلیل توسعه صنعت ساختمان رشد چشمگیري یا

 . اند در خالل دهه گذشته کاهش یافت چرا که کارخانجات کارآتري وارد بازار شده

صنعت سیمان از بسـیاري  . میلیون تن بود 48ظرفیت تولید سیمان اندونزي  2000  در سال •
تحـت  هاي صادراتی، و جـواز توسـعه بـه شـدت      فروشی، سهمیه هاي خرده ها نظیر قیمت از جنبه

هـاي دسـتوري و    هاي آزادسازي و حـذف قیمـت   باشد اما در عین حال به برنامه کنترل دولت می
هـاي   در خـالل چنـد سـال گذشـته بسـیاري از پـروژه      . هاي صـادراتی اقـدام نمـوده اسـت     سهمیه

رود  انتظـار مـی   .زیربنایی و مسکن متوقف شـده و لـذا تقاضـا بـراي سـیمان کـاهش یافتـه اسـت        
 3/43درصد رشد یابد و مصرف کل را به سـطح   5/9 -1/10با نرخ  2007ال مصرف سیمان تا س
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در حال حاضر ظرفیت مورد اسـتفاده صـنعت سـیمان در سـطح     . برساند 2007میلیون تن در سال 
درصـدکاهش   50برداري به ظرفیت بهره 1998درصد است در زمان بحران اقتصادي در سال  75

اتحادیـه سـیمان   . از بازارهاي داخلـی شـد   تر نازل قیمتهايیافت و لذا منجر به صادرات سیمان با 
تـر ظرفیـت    به دلیل رشد نازل 2005-2006هاي  اندونزي بروز بحران را در عرضه سیمان در سال

  . بینی کرده است درصد در سال پیش 3-5داخلی نسبت به رشد تقاضا در سطح 
مصـرف سـیمان   . اسـت  بنگالدش متکی به واردات سیمان براي تأمین تقاضاهاي داخلی •

میلیـون تـن متریـک سـیمان در سـال       6/1بـنگالدش  . میلیون تن متریک بـود  1/3، 1998در سال 
  کند تولید می

ــادل    • ــا    85در هندوســتان مصــرف ســرانه ســیمان مع ــوگرم اســت کــه در مقایســه ب کیل
ــرار دارد  256اســتانداردهاي جهــان  ــازلی ق ــوگرم در ســطح بســیار ن ــی  55. کیل درصــد از  60ال

تولید در این کشور در سـطح متوسـط سـاالنه    . شود هاي تولید به وسیله دولت پرداخت می نههزی
درصد از هزینـه   17هاي حمل و نقل باال بوده و حدود  هزینه. میلیون تن برآورد شده است 8/87

 . میلیون تن برسد 9/126به  2004رود ظرفیت تولیدي تا سال  انتظار می. دهد تولید را تشکیل می

مالیـات بـر فـروش سـیمان     . ت سیمان پاکستان مشمول بـاالترین نـرخ مالیـات اسـت    صنع •
در سـطحی معـادل   ) روپیـه  320(باشد که در مقایسه با هندوستان  روپیه در هر تن می 660معادل 

درصـد بـیش از    186روپیه در هر تن است کـه   1000عوارض گمرکی معادل . باشد دو برابر می
% 40هـا و عـوارض گمرکـی منجـر بـه       وجـود چنـین مالیـات    .عوارض گمرکی هندوستان است

تولیـد سـاالنه سـیمان در    . افزایش قیمت در مقایسـه بـا قیمـت سـیمان در هندوسـتان شـده اسـت       
ایـن  . کیلوگرم در سـال اسـت   72مصرف سرانه سیمان در سطح  میلیون تن و 10پاکستان حدود 

بـه عنـوان مثـال مصـرف     . هـان اسـت  ترین موارد مصرف سرانه سـیمان در ج  سطح تقاضا از پایین
ــیمان در هندوســتان    ــرانه س ــوگرم، در ســریالنکا   89س ــوگرم، در انــدونزي   106کیل  139کیل

کیلـوگرم   171کیلوگرم، در السـالوادور   159کیلوگرم، در ترکمنستان  126کیلوگرم، در ویتنام 
 369در سـوریه  کیلـوگرم،   274کیلـوگرم، در ایـران    251کیلوگرم، در مکزیک  220در فیلیپین 

کیلـوگرم در مـالزي    600کیلـوگرم، در تایلنـد    512کیلوگرم، در ترکیـه   410کیلوگرم در چین 
تقاضاي سـیمان در کشـورهاي همسـایه کـه     . باشد کیلوگرم می 1004کیلوگرم و در تایوان  870
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. تولیدکننده سیمان نیستند، دورنماي روشنی را براي صادارت سیمان پاکستان فراهم کرده اسـت 

درصـد، در   7این مالیات در ایران صفر، در تایلند . است درصد 37مالیات بر سیمان در پاکستان 
. درصـد اسـت   18درصد و در هندوستان  10درصد، در اندونزي  10درصد، در فیلیپین  10مصر 

 اي نظیـر  عالوه بر بازار افغانستان که صنعت سیمان پاکستان را زنده نگه داشـته، بازارهـاي بـالقوه   
 4میلیون تن، مصر  5میلیون تن، سنگاپور  3النکا  میلیون تن، سري 5بنگالدش با تقاضایی معادل 

میلیـون تـن    5/0میلیون تـن، و نپـال    2میلیون تن، مالزي  1میلیون تن، ویتنام  1میلیون تن، میانمار 
دکننـده  اي در صنعت سیمان پاکستان ایفاء کند چـرا کـه ایـن کشـورها تولی     تواند نقش عمده می

  .کنند سیمان نبوده و نیازهاي خود را از طریق واردات تأمین می
. کنندگان عمده جهان در محصوالت معـدنی شـامل سـیمان اسـت     ترکیه یکی از تولید •

هـاي   ترکیه در ارتباط با سازمان تجارت جهانی عنوان کرده اسـت کـه از آنجـا کـه محـدودیت     
هـا   تمـامی محـدودیت   ATCکـه تحـت توافقنامـه    کمی واردات ماهیتاً موقتی هسـتند و از آنجـا   

ها شـده اگـر چـه بـا      حذف شود ترکیه خواستار حفظ این محدودیت 2005بایستی تا اول ژانویه 
سـازمان  مـاده بیسـت و چهـارم توافقنامـه     . ناسـازگار باشـد   سازمان تجارت جهـانی هاي  توافقنامه

گمرکـی بایـد نسـبت بـه      کند که حتی کشورهاي عضـو یـک اتحادیـه    عنوان می تجارت جهانی
هاي کمی اقدام نمایند اما ترکیه اعالم کرده است از آنجـا کـه تـاکنون چنـین      حذف محدودیت

هاي تجاري اتحادیه اروپا وضع نشده اقدامات آن کشور به لحـاظ وجـود    قانونی توسط توافقنامه
ترکیـه اعـالم   بعالوه . است سازمان تجارت جهانیی سازگار با قوانین برخی محدودیت هاي کم

نسـبت بــه وجـود چنــین    سـازمان تجـارت جهــانی  کـرده اسـت کــه تـاکنون هــیچ کشـور عضــو     
  . هایی اعتراض نکرده است حمایت

صـدور  . شد صنعت سیمان بزرگترین صادرات صنعتی لبنان محسوب می 1980در سال  •
نـی بـر   تصمیم سوریه مب. درصد صادرات سیمان لبنان بود 40سیمان به سوریه در آن سال حدود 

عدم ورود سیمان از لبنـان و عـدم ثبـات سیاسـی و مشـکالت ناشـی از یـافتن بازارهـاي جدیـد،          
تولید سیمان در  1995در سال . دورنماي احیاء صنعت سیمان در لبنان را با مشکل مواجه ساخت

دورنمـاي تولیـد سـیمان در ایـن کشـور نسـبتاً روشـن        . میلیون تن افـزایش یافـت   3 لبنان به سطح
 .شدبا می
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% 70تـن اسـت کـه حـدود     1250000ظرفیـت سـاالنه صـنعت سـیمان در یمـن بـالغ بـر         •
صنعت سیمان در یمن چهارمین صنعت بـزرگ مـؤثر در تولیـد    . کند تقاضاي داخلی را تأمین می

  . این کشور نیازي به واردات سیمان ندارد. ناخالص داخلی است
داردهاي جهـانی بسـیار کوچـک    بلغارستان صنایع معدنی بلغارستان در مقایسه بـا اسـتان   •

باشند و کشـور اساسـاً متکـی بـه واردات آهـن و       اي حائز اهمیت می بوده و صرفاً به لحاظ منطقه
گذاریهاي خارجی توسط اتحادیه اروپا و ایتالیا در بلغارستان در اواخـر   رشد سرمایه. فوالد است

به منظور تسـهیل صـادرات   . منجر به مالکیت خارجی در صنعت سیمان بلغارستان شد 1990دهه 
سیمان به کشورهاي اتحادیه اروپا دولت اسـتانداردهاي اتحادیـه اروپـا بـراي مـواد سـاختمانی و       

  .صنعت سیمان را پذیرفت
نرخ رشد مصرف سیمان بیش از دو برابر رشد اقتصادي  1990از اواسط دهۀ در اسپانیا  •

، 2004در سـال  . ن تن بالغ گردیدمیلیو 1/46به  2003مصرف سیمان در سال . کشور قرار داشت
واردات بـه کنـدي افـزایش خواهـد     . شـود  بینی مـی  رشد کمتري در مصرف و تولید سیمان پیش

. قـرار دارد % 96داشت و صادرات کمتر خواهد شد زیرا درصد استفاده از ظرفیت در حد بـاالي  
 بـه ظرفیـت اسـمی   شود که به دلیل رشد مصرف و استفاده از ظرفیت تولید نزدیک  بینی می پیش

صـادرات سـیمان سـفید ثابـت و صـادرات      . واردات سیمان در اسپانیا بیش از پیش افـزایش یابـد  
 .سیمان خاکستري افت خواهد نمود

مصـرف سـیمان در سـال    . میلیـون تـن سـیمان اسـت     2/27فرانسه داراي ظرفیت تولیـد   •
تولیـد  . باشـند  تولید مـی  مشغول% 70هاي سیمان با ظرفیت  میلیون تن بود و کارخانه 3/20، 2003

صرف و تولید سیمان فرانسه در سـالهاي  م. میلیون تن بوده است 1/19برابر  2003سیمان در سال 
  .با اندکی کاهش روبرو است و واردات و صادرات هردو تنزل خواهند داشت 2004و  2003

 4کـود  براي اولین بار پـس از ر . آلمان بزرگترین بازار ساختمان در اروپاي غربی است •
بـر ایـن اسـاس بعـد از     . شـود  بینی می سال گذشته افزایش کمی در ساخت و ساز مشاهده و پیش

مورد انتظـار   2004در سال % 7/0رشد  2003و  2002درصدي سالهاي  4/2درصدي و  8کاهش 
استفاده از ظرفیت تولید سـیمان در آلمـان حـدود    . تولید نیز رو به افزایش خواهد گذاشت. است

از طرفـی  . قیمت سالهاي گذشته مهمترین عامل کار در زیر ظرفیت تولید بوده اسـت . است% 62
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  .اند برخی شرکتها نیز ظرفیت تولید خود را نیز افزایش داده

ایتالیا در واردات مواد خام و تبدیل آن بـه کاالهـاي مصـرفی و صـادرات محصـوالت       •
کننده عمده سیمان پـس از آلمـان   ایتالیا دومین تولید. معدنی از شهرت به سزایی برخوردار است

مصرف و تولیـد سـیمان ایتالیـا از سـال     . در اتحادیه اروپا است و صادرکننده خالص سیمان است
دهـد و رشـد    افزایش نشان مـی % 7/1نرخ رشد حدود  2003در سال . روبه رشد بوده است 1997
نسـبتاً ثابـت    2004واردات سـال  . گـردد  بینـی مـی   پیش% 2/1با کمی کاهش به میزان  2004سال 

هـاي پـیش روي صـنایع     از جملـه چـالش  . کاهش خواهد داشت% 5/4است و صادرات به میزان 
سازي وجـوه و بازاریـابی در جنـوب     سیمان ایتالیا، منطقی ساختن ساختار تولید و مدیریت، بهینه

  . باشد شرقی آسیا، خاورمیانه و هندوستان می
شـود ولـی برخـی از     سیله دولت کنتـرل مـی  به و  صنعت مواد معدنی در سوئیس شدیداً •

  .آنها در مالکیت بخش خصوصی است

تولید محصوالت معدنی در انگلستان از بیست سال پیش به دلیل کـاهش ذخـایر مـواد     •
با این وجود پردازش مواد معدنی به عنوان پایه و مبنـاي صـنعت   . معدنی رو به کاهش بوده است

ت از تولید محصوالت فلزي معدنی به سـمت تولیـد رس،   مواد معدنی باقیمانده است و این صنع
و  clayانگلستان جز مهمترین تولیدکنندگان و صـادرکنندگان  . کائولین و گچ روي آورده است

 . باشد کائولین می

 1/15میلیون تـن بـوده کـه از حـدود      8/15، 2001ظرفیت تولید کلینکر کانادا در سال  •
میلیون  4/4میزان صادرات ساالنه سیمان به ایاالت متحده  متوسط. شود میلیون تن آن استفاده می

طـور   میـزان واردات سـیمان بـه کانـادا بـه     . کل تولید سیمان کانادا اسـت ثلث  تن بوده که حدود
میلیون تن بوده است در حالیکه میـزان واردات سـیمان آمریکـا     8/0تا  6/0متوسط ساالنه بالغ بر 

کشـورهاي آسـیایی شـامل چـین، تایلنـد و کـره       . ده اسـت میلیون تن بو 23حدود  2002در سال 
. انـد  تأمین کـرده  1998جنوبی قسمت عمده سیمان و کلینکر وارداتی کانادا را بخصوص از سال 

استفاده از مواد زائد، جانشین مناسبی براي سوخت در صنعت سیمان است چرا که پروسه تولیـد  
. دهـد  درصـد هزینـه تولیـد را تشـکیل مـی      40تـا   30نیـاز بـه انـرژي داردکـه     % 80کلینکر حدود 

. مدیریت انرژي در صنعت سیمان بر منافع حاصل از کارآیی مبتنی بر تغییر سوخت متکی اسـت 
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. هاي هزینه ناشی از جایگزینی سـوخت فسـیل بـا مـواد زائـد باشـد       جویی رود که صرفه انتظار می
ــ  از  MFNر اســاس توافقنامــه واردات ســیمان و کلینکــر پورتلنــد از ایــاالت متحــده آمریکــا و ب

پرداخت تعرفه معاف بوده است در حالیکه آجر و بلوك هـاي سـاختمانی و اجـزاء سـاختمان و     
در عین حـال واردات سـیمان آمریکـا از کانـادا نیـز از      . نرخ تعرفه می باشد% 5مشمول ... لوله و 

  .پرداخت تعرفه معاف می باشد
بر خالف تولیـد، مصـرف سـیمان    . است آمریکا سومین تولیدکننده عمده سیمان جهان •

. در ایاالت متحده افزایش بطئی داشته و افـزایش واردات کـاهش تولیـد را جبـران کـرده اسـت      
هاي واردات و موضوعات محـیط   هاي دولت در بخش سیمان شامل سیاست عمده ترین سیاست

کـه آثـار     ن در سالمیلیون ت 120ـ125عالوه بر استخراج معادن سیمان به میزان . باشند زیست می
. شـود  زیست محیطی را بدنبال دارد بیشتر موضوعات محیط زیستی به تولیـد کلینکـر مـرتبط مـی    

و نیز گرد و غبـار کـوره سـیمان     )Sox,Nox(هاي دولت بر گازهاي ناشی از سوخت  محدودیت
  . وضع شده است

بحـث  هاي حمایتی از صنایع سیمان حوزه کارآئیب موضوعی است کـه   موضوع تعرفه •
درصـد بـازار را فـرا گرفتـه      20حـدود    سـیمان وارداتـی ارزان  . و جدل زیادي را برانگیخته است

جامائیکا از کمیته ضددامپینگ و حمایت بـراي   Segaاست و این امر باعث شده شرکت سیمان 
ها را  عملیات ضددامپینگ شرکت. اقدامات حمایتی سازمان تجارت جهانی تقاضاي کمک کند

دهد در حالی که اقدامات حمایتی کشورها واردات محصول خـاص را از تمـامی    هدف قرار می
هاي محدود  شود باید بیش از نرخ از نرخ تعرفه استفاده می اگر. کند کشورهاي دیگر محدود می

ها و سهمیه نـرخ تعرفـه اسـت کـه      از جمله اقدامات دیگر سهمیه). درصد 50بالغ بر (کننده باشد 
اقدامات حمایتی بسیار پرهزینـه اسـت چـرا کـه در     . شود به کار گرفته میبسته به موقعیت خاص 

پایان سال سوم کشورهایی که واردات آنها محدود شده است بایـد از طریـق واگـذاري تجـاري     
  .جبران شوند

براي تولید هر تن سیمان یک بشکه . صنعت سیمان در کوبا در دولت کاسترو ملی شد •
هـاي تولیـد را تشـکیل     درصـد هزینـه   60ظ مصرف نفت حـدود  نفت مورد نیاز است و بدین لحا

و قطـع عرضـه نفـت، سـیمان کوبـا بـا        1989با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در سال . دهد می
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انتظار می رود با آغـاز روابـط تجـاري میـان ایـاالت متحـده آمریکـا و کوبـا،         . بحران مواجه شد

گـذاري و رونـق صـنعت هتلـداري و      صنعت سیمان از طریق خصوصی شـدن و افـزایش سـرمایه   
و باالخره از طریق توسعه صادرات به بازارهاي ایاالت متحـده  ) افزایش تقاضاي سیمان(توریسم 

 .آمریکا منتفع شود

سیمان . رسید 1999میلیون تن در سال  5/2در گواتماال، ظرفیت تنها کارخانه سیمان به  •
ــه ســوخت ذغــال ســنگ رو   ــی ب ــز از ســوخت نفت ــرژي  گواتمــاال نی ــا در مصــرف ان ي آورده ت

مشـاجره مکزیـک و گواتمـاال زمـانی آغـاز شـد کـه گواتمـاال علیـه عملیـات            .جویی کند صرفه
 16در . دامپینگ واردات سیمان پورتلند از مکزیک بـه سـازمان تجـارت جهـانی شـکایت کـرد      

ــر واردات ســیمان پورتلنــد % 72/38گواتمــاال عــوارض ضــددامپینگ معــادل  1996اوت ســال  ب
. رسـید % 54/89این عوارض به  1997ژانویه  17در . کستري کروز آزول مکزیک وضع نمودخا

پس از وضع عوارض ضددامپینگ مکزیک درخواست رسیدگی به عملیات  1997فوریه  13در 
هاي مقابله با دامپینـگ   یکی از راه. مطرح نمود ADPضددامپینگ گواتماال را در قالب توافقنامه 

گ است که عوارض خاص به منظور جبـران صـدمات وارده بـه صـنایع     وضع عوارض ضددامپین
هـاي   تواند عوارض ضددامپینگ را براساس توافقنامـه  واردکننده می کشور. شود داخلی وضع می

GATT  وضع کند سازمان تجارت جهانیو . 

اي نقـش مهمـی در آلـودگی محـیط زیسـت       صنعت سیمان بدلیل تولید گازهـاي گلخانـه  
آن ناشی از مصرف % 45متعلق به بخش سیمان است که  در جهان CO2کل گاز  تولید% 5 .دارد

 کربنات کلسیم به اکسید کلسـیم و انیدریـد کربنیـک    آن ناشی از فرآیند تبدیل بی% 55انرژي و 
موضـوعات زیسـت   . گـردد  متصـاعد مـی   CO2تن گاز  7/0-1بازاء تولید هرتن سیمان . باشد می

اي پیش روي صنعت سیمان باالخص در کشـورهاي اروپـایی   ه محیطی از جمله مسائل و چالش
 .است و در آینده در این صنعت نقش تعیین کننده خواهد داشت

علیرغم اینکه در مقررات سازمان تجارت جهانی موافقتنامـۀ خاصـی بـراي مسـائل زیسـت      
هـاي مختلـف بـه موضـوعات زیسـت       محیطی تا به حال بـه تصـویب نرسـیده ولـی در موافقتنامـه     

بـیش از   1997المللی با گرم شدن کـرة زمـین در دسـامبر     در مقابلۀ بین. طی اشاره شده استمحی
اي باالخص انیدریـد   کشور در کیوتو ژاپن نشستی مبنی بر کنترل و کاهش گازهاي گلخانه 100
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این اجالس به دنبال کنوانسیون کلی تغییر آب و هواي زمین سازمان ملل متحد . کربنیک داشتند
(UNFCCC-1992) بــر اســاس موافقتنامــۀ کیوتــو کشــورهاي توســعه یافتــه  . صــورت پــذیرفت

. محـدود نماینـد   1990اي خود را به نسبت سطح تولید  موافقت کردند که تولید گازهاي گلخانه
مبنـی بـر ایجـاد بـورس خریـد و       EU-ETSکشورهاي اروپائی بعد از کنفرانس آرهـوس، طـرح   

  .لمان اروپا تصویب نمودندرا در پار Co2فروش مجوز انتشار گاز 
  :هاي سیمان شامل موارد زیر هستند هاي اصلی در کوره سوخت

  (Coal)زغال سنگ  §
  (Fuel oil)هاي نفتی  سوخت §
  (Natural gas)گاز طبیعی  §
  (Petroleum cokes)کک نفت  §

همانطور که گفته شد این . هاي سیمان شامل موارد زیر هستند در کوره هاي ثانویه سوخت
  .اثرات زیست محیطی مطلوبی نسبت به سوختهاي اولیه یا فسیلی دارندها  سوخت

  (Tyres) الستیک چرخ §

  (Municipal solid waste)اي جامد شهري  ضایعات زباله §

  (Plastics) پالستیک §

  (Liquid waste derived fuels) هاي مشتق از ضایعات مایع سوخت §

ب شهري، چربـی  ضایعات غذا، لجن فاضال(هاي ضایعات زیستی  سوخت §
 ,Biomass fuels (wood waste, sewage sludge )و گوشـت حیوانـات  

animal meal and fat) 
بلژیک در چارچوب کنوانسیون تغییر محیط زیست در ریودوژانیرو و پروتکل کیوتـو و   •

در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، خود را متعهد سـاخت کـه صـدور گـاز کربنیـک را از سـال       
رسیدن به اهداف یادشـده از طریـق سـه محـور     . درصد کاهش دهد 5/7به میزان  2008تا  1990

  :گیرد زیر بر حسب امکانپذیري و قابل دسترس بودن و تکنولوژي صورت می
  بهبود کارآیی انرژي پروسه تولید §
 هاي آلترناتیو از محصوالت فرعی و مواد زائد استفاده از سوخت §
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  (Fly ash, Slag)رباره و خاکستر استفاده بیشتر از مواد معدنی نظیر س §

امضـاء   1996اي در اکتبر  صنعت سیمان فرانسه و وزیر محیط زیست این کشور توافقنامه •
 1990-2000و مصرف انرژي در صـنعت سـیمان را بـراي سـالهاي      CO2کردند که تصاعد گاز 

در  %25میـزان  را بـه   CO2بر این اساس، صنعت سیمان فرانسه توافق نمود که تولیـد . کنترل کنند
% 10براي هر تـن سـیمان بمیـزان     CO2کاهش دهد و بعالوه صدور  1990-2000خالل سالهاي 
آنهـا آمـادگی خـود را بـراي اجـراي کامـل ایـن توافقنامـه و وظـایفی کـه بایـد در            . کاهش یابد

  . اند چهارچوب توافقنامه کیوتو اجرا نمایند اعالم نموده
ختیاري متعهـد شـد کـه مصـرف انـرژي سـوخت       ، صنعت سیمان آلمان بطور ا1995در  •

کـاهش دهـد، در واقـع ایـن بـه معنـاي        2005تـا   1987در خالل سـالهاي  % 20فسیلی را به میزان 
در مقابـل  . میلیون تن در سـال در خـالل دوره مـذکور بـوده     3به میزان  CO2کاهش انتشار گاز 

  .داري نمودو یا بر مصرف انرژي خود CO2دولت آلمان از وضع مالیات بر گاز 
، صنعت آلمان توافقنامه اختیاري خـود را بسـط داد   1997بدنبال توافقنامه کیوتو در سال  •

 %21براي حمایت از دولت آلمـان بـراي رسـیدن بـه هـدف      . المللی رساند و آن را به سطوح بین
افـزایش داد و   2005تـا سـال   % 28، صنعت سیمان هدف خـود را تـا   2012تا سال   CO2کاهش 
در عین حال در همین زمان، صنعت . شد 2012کاهش انتشار گاز کربنیک تا سال % 35ه متعهد ب

شـد   1990-2012در خالل سـالهاي  % 28سیمان هدف خود را بازنگري نمود و متعهد به کاهش 
 CO2بـا درنظـر گـرفتن تولیـد     . هاي خاص شامل فسیلی و الکتریسیته منتشـر شـود   که از سوخت

-2012منتشره از صـنعت سـیمان آلمـان در خـالل سـالهاي       CO2ل حاصل از مواد خام میزان ک
  . یابد کاهش می% 16به میزان  1990

  : و اجراي این توافقنامه عبارتند از   CO2مهمترین ابزار براي کاهش انتشار 
  بهبود پروسه تولید -
 هاي فسیلی از طریق استفاده مواد زائد افزایش سوخت جانشین براي سوخت -

 blended)افزایش سهم سیمان (تولید سمیان تغییر در ترکیب  -

 تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژي، استفاده از مواد جانشین  -

آموزش کارکنان کارخانجات، مبادله تجربیات مهندسی و مدیریت با (انتقال دانش فنی  -
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 .سایر کشورها

نمود کـه   اي را با دولت هلند امضاء ، اتحادیه صنعت سیمان هلند توافقنامه1992در سال  •
این . کاهش دهد 1989در مقایسه با سال  1995تا پایان سال % 10مصرف انرژي خود را به میزان 

  .بود 1989-2000در خالل سالهاي % 20اولین قدم در جهت بهبود کارآیی انرژي به میزان 
در توافقنامه دوم صنعت سیمان هلند متعهد شد که کارآیی انرژي را در خالل سالهاي 

از طریـق صـرفه    CO2درصدي صدور گـاز   15کاهش . افزایش دهد %21به میزان  2000-1989
هـاي سـیمان    هـاي فسـیلی درکـوره    هاي جانشین براي سـوخت  جویی انرژي و استفاده از سوخت

  .نائل شد 2000افزایش کارآیی انرژي در سال % 21ایجاد شده و به هدف 
در سطح ملی  CO2هش گاز از طریق این تعهدات، صنعت سیمان نقش مهمی را درکا

در هـر دو توافقنامـه کـاهش مصـرف     . کاهش یافت% 5بمیزان  CO2، 2000ایفاء نمود و تا سال 
  . انرژي از طریق سرمایه گذاري در بهبود تکنولوژي ایجاد شد

  :کاهش داده است% 25موارد زیر مصرف الکتریسیته را به میزان 
  تولید خشک هاي کامپیوتري براي پروسۀ استفاده از سیستم §
  هاي سیمان هاي جانشین درکوره استفاده از سوخت §
  .استفاده از مواد جانشین براي خردکردن سیمان §
  در آسیاب سیمان  استفاده از تکنولوژي جدید §

توافقنامـه جدیـدي بـین اتحادیـه      2001ژانویـه   با پایان یـافتن دو توافقنامـه مـذکور در اول   
دي، و وزارت محیط زیست و مسـئولین محلـی امضـاء    صنعت سیمان و سه وزارتخانه امور اقتصا

اسـت بطوریکـه در    2012تـا سـال   تولید کارآیی انرژي پروسه  هدف توافقنامه بهبود. شده است
هـاي صـرفه    دولت هلنـد بـه صـنایعی کـه از برنامـه     . کارآترین صنایع جهان قرار گیرند% 10میان 

هستند که به تحقیق و توسـعه در خصـوص   هایی  کنند و یا درگیر پروژه جویی انرژي استفاده می
  .کند هاي مالی ارائه می پردازند کمک بر می هاي تولید کمتر انرژي روش

بـه اجـراء درآمـد     2000که از اول ماه مه سـال   CO2قانون سوئیس در مورد انتشار گاز  •
اري بـراي  این قانون به عنوان ابز. را تعیین نموده است% 10به میزان  CO2الزام کاهش تولید گاز 

  . صدور گاز کربنیک در قالب پروتکل کیوتو است% 8دستیابی به کاهش 
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در انگلسـتان وضـع گردیـد از گـزارش      2001قانون عوارض تغییر محیط زیست از سال  •

ایـن  . گیـرد  نشـأت مـی   »ابزارهـاي اقتصـادي و اسـتفاده تجـاري از انـرژي     «مارشال در خصـوص  
پنـی در   43/0ده است بطوریکه نرخ مالیـات  هاي کمی بر سوخت وضع نمو عوارض محدودیت

پنـی بـراي    17/1پنـی بـراي هـر کیلـووات گـازطبیعی،       15/0هر کیلووات مصـرف الکتریسـیته،   
سـازمانهایی کـه بـه    . باشـد  پنی براي هر کیلوگرم گاز مایع می 96/0هرکیلوگرم سوخت جامد و 

تخفیـف دریافـت   % 80ارد انـد در بسـیاري از مـو    عوارض تغییـر محـیط زیسـت پیوسـته      توافقنامه
  .کنند می

در خـالل  % 6/25صنعت سیمان انگلستان متعهد به هدف بهبود کـارآیی انـرژي بـه میـزان     
در قالـب توافقنامـۀ   % 20گردیده است که بـیش از تعهـد دولـت بـه میـزان       1990-2010سالهاي 

  . باشد می %5/12هاي اتحادیه اروپا به میزان  کیوتو و یا در قالب توافق
، اتحادیه اروپا کنوانسیونی را در خصوص مسائل زیست محیطی امضا نمود 1998ال در س

المللی  این توافقنامه یک کنوانسیون مهم در قوانین بین. مشهور شد Aarhusکه به نام کنوانسیون 
افزایش میزان اوزن هوا موضوع اهمیت دریافت اطالعات محـیط زیسـت را چنـدین برابـر     . است

وافقنامه بدین منظـور تنظـیم شـد کـه ایـن اطمینـان ایجـاد شـود کـه مـردم بـه            این ت. ساخته است
اطالعات الزم در خصوص متغیرها و وضعیت محیط زیسـت دسترسـی دارنـد تـا دولتهـا نتواننـد       

ها پنهان سازند و بدین طریق از بروز حـوادثی   اهمیت زیست محیطی را از دیده موضوعات حائز
بعالوه ایـن کنوانسـیون مـردم اتحادیـه اروپـا را در      . ري کنندجلوگی 1986نظیر چرنوبیل در سال 

بعـالوه ایـن   . نمایـد  سـازد دخیـل مـی    هایی که مسـائل زیسـت محیطـی را متـاثر مـی      گیري تصمیم
شـوند امکـان پـذیر     توافقنامه ضمانت به دادگاه کشاندن افرادي را که منجر به آلودگی هـوا مـی  

 . سازد می

، اتحادیه مشورتی اروپـا طرحـی را   2003اروپا در ژوئیه بدنبال مباحث طوالنی در مجلس 
در واقع براساس . تصویب کرد که صدور گازهاي آلوده کننده را در قالب طرحی محدود سازد

عضـو اتحادیـه اروپـا     25بـورس خریـد وفـروش جـواز انتشـار گـاز در        2005این طرح تا ژانویه 
گیرند عبارتند  اثیر این توافقنامه قرار میچهار صنعتی که تحت ت. بمرحله اجرا گذاشته خواهدشد

درصـد   46که در حال حاضر  بتونانرژي، آهن و فوالد، کاغذ و مواد معدنی شامل سیمان و : از
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  .گیرد از انتشار گازها توسط این چهار صنعت انجام می
خواهد بود و براي یک دوره سه ساله تا پایان  2005زمان اجراي پروژه از اول ژانویه سال 

تـا   2008سـاله از اول ژانویـه    5فاز دوم یک دوره . بمرحله اجراء گذاشته خواهد شد 2007سال 
ادامـه خواهـد    2013ساله از سـال   5هاي  خواهد بود و از آن پس نیز براي دوره 2012پایان سال 

   .داشت
را  CO2اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان صنایع خـاص و متصـاعدکنندگان گـاز     ETSطرح 

نماید که یک جواز قابل تجارت به اندازه خاصی براي متصاعد کـردن گـاز دي اکسـید     ملزم می
و اگر بیش از مقدار جواز اقدام به متصاعد کـردن گـاز   . کربن در طول دوره اجرا دریافت دارند

در هـر حـال خریـد و فـروش جـواز در بـازار بـورس امکانپـذیر         . کربنیک کردند جریمه بدهنـد 
دهد امـا   پوشش می) 2005-2007(را در فاز اول  CO2ولید گازکربنیک این طرح ت. خواهد بود

در خـالل فـاز دوم    (Green House Gases, GHGs)اي  ممکن است به سـایر گازهـاي گلخانـه   
 . تسري یابد) 2008-2012(سالهاي 

ــه        ــن شــکل اســت کــه جوازهــایی بطــور رایگــان ب ــه ای ــن طــرح ب روش عمــومی در ای
توانـد میـزان معینـی     با داشتن هر جـواز هـر کارخانـه مـی    . یافت تولیدکنندگان اختصاص خواهد

CO2 شـود کـه تحـت نظـر طـرح      در هر کارخانه دستگاهی نصب می. انتشار دهدETS   اسـت و
کشـور اتحادیـۀ اروپـا     15رود کـه در   انتظار می .گیرد را در کارخانه اندازه می CO2میزان تولید 

یـک واحـد نصـب بـیش از جـواز گازکربنیـک        چنانچـه  .هزار دستگاه نصب شود دهدوازحدود 
اي است معـادل   جریمه مالی جریمه. تولید کند با جرایم مالی و زیست محیطی مواجه خواهدشد

یورو در تـن   100که به  2005-2007یورو براي صدور هرتن گاز کربنیک در خالل سالهاي  40
  .افتبراي هر تن عدم جواز افزایش خواهد ی 2008-2012در خالل سالهاي 
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