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  سرآغاز
  

  ردذبنام خداوند جان و خرد              کزین برتر اندیشه برنگ
سـیمان کشـور   صـنفی کارفرمایـان صـنعت    خداي بزرگ را سپاسگزاریم که براي انجمن 

 پـنجم روز  در) تکنیک تهـران  پلی( امیرکبیرفراهم آورد تا سمیناري با همکاري دانشگاه  یفرصت
   .نمایدبرگزار   1384مهرماه 

نظر از مطرح نمودن مسائل اقتصادي سیمان کـه در    هدف از برگزاري این سمینار صرف
 دانشـگاه و بـین  رابطـه نزدیـک    برقراري، است تمام شئون زندگی مردم عزیز کشورمان اثرگذار

 کهـن  یصنعت سیمان صـنعت . الزم و ملزوم یکدیگرند ،باشد که ارتباط صنعت و علم صنعت می
بـا ظرفیـت     1312در دیماه  سیمان اولین واحد تولید .سال سابقه دارد 72بیش از و است در ایران 

سال امـروز   70گذشت بیش از شروع بکار کرد و پس از ) هزار تن در سال 30(تن در روز  100
سـال   4-5ظـرف   -در آینـده نـه چنـدان خیلـی دور    و در سال میلیون تن  32به مرز سیمان تولید 
  .افزایش خواهد یافتدر سال میلیون تن  72به مرز  -آینده

 زیـرا  ،گذاري در صـنعت سـیمان نداشـت    سرمایه بهبعد از انقالب بخش خصوصی رغبتی 
صـنفی  هیئـت مـدیره انجمـن    . شـد  محسـوب مـی  بـازده   کـم و  بـازده  دیـر  بـر،  این صـنعت سـرمایه  
گـذاري   تشـویق سـرمایه  همواره در  1372سیمان از زمان آغاز فعالیت از سال  کارفرمایان صنعت

اي را  براي  سنجیده ها و مدارك مستند و کوشش فراوانی مبذول داشته و گزارشدر این صنعت 
بوسـیله سـازمان   هایی که  منجمله بررسی. تهیه و تدوین نموده استآگاهی بیشتر مسئولین کشور 
  :نمدیریت صنعتی تحت عنوا

  گذاري بخش خصوصی در صنعت سیمان  علل عدم سرمایه •
  ارزیابی صنعت سیمان در شرایط فعلی  •

اي بیندیشند تـا ایـن    که چاره شدتقدیم  مربوطهو به دست  اندرکاران و مسئولین صورت گرفت 
صـنفی  هاي فوق انجمن  در تعاقب گزارش .صنعت به سرنوشت صنایع نساجی و قند مبتال نگردد

چهـار سـال گذشـته    در  با مکاتبـات فـراوان و مسـتمر خـود خصوصـاً     صنعت سیمان  کارفرمایان
میلیـارد   هـزار بمنظور جلوگیري از ایجاد بازار سیاه سیمان توسط دالالن کـه سـودي بـیش از دو   



 مجموعه مقاالت    ح 

ي شـرکتها  تـا د طـرح جـامع سـیمان را بـه تصـویب رسـاند       نمـو  می به جیب واسطه واریزرا  ریال
ــده ــبتوان تولیدکنن ــرخ  ن ــا ن ــروش برســانند و   مد ب ــادلی ســیمان را بف ــد   درتع ــت کنن ــازار رقاب  وب

 و طـرح بـا امضـاي وزاري بازرگـانی     ایـن  .احتکارکنندگان را از سلف خرید سـیمان بـاز دارنـد   
تصویب رسید و مقـرر شـد از   ه ب 25/12/81در جهانگیري  ومعادن آقایان شریعتمداري  صنایع و

صـرف سـه منظـور ذیـل      1382-1383سـال  در یمت التفاوت ق اجرا گردد و مابه 1382آغاز سال 
      :گردد
  .گذرد می هاسال از بهره برداري آن 30هاي سیمان که  بازسازي کارخانه -1  
  .میلیون تن 5/1واردات سیمان بمیزان  -2  

  .بقیه صرف توسعه و نوسازي کارخانجات گردد -3  
اد بـا حضـور آقـاي دکتـر     جلسات مکـرر در مجموعـه کـاخ سـعدآب    در  بررسیاین طرح پس از 

دارائـی و  امور اقتصادي و  معادن، صنایع و ،وزراي بازرگانی عارف معاون اول ریاست جمهور،
اجـرا   و اجرا گردد 1382گرفت تا  از اول آذر ماه قرار بانک مرکزي مورد موافقت ریاست کل 

حمـایتی خـارج   سـبد   آن بود که وزارت بازرگـانی سـیمان را از   13شاه بیت این طرح ماده  .شد
 شهرسازي استدالل گردید کـه  وزارت مسکن و ولین خصوصاًؤکند و در مکاتبات انجمن به مس

برد قیمـت   آنچه قیمت ساختمان را باال می ؛اي نیست هزینه سیمان در ساختمان رقم قابل مالحظه
ا باید بجاي سـیمان، زمـین ر   از مصرف کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حمایت  و ،زمین است

با توجه به این طـرح و همچنـین   . شوند ترزیادسرپناه  انصاحبشاید  در سبد حمایتی قرار دهد، تا
 قیمـت سـیمان،   سـازي وآزاد تعـادلی  قیمـت  امید به برقراريبا استفاده از صندوق ذخیره ارزي و 

سـال در ایـن صـنعت     25پـس از   و نشـان داد گـذاري   بـه سـرمایه   زیاديبخش خصوصی رغبت 
میلیـارد دالر از   2/1بـالغ بـر   در سـال  ن سـیمان  میلیـون تـ   40ي نمـود و بـراي تولیـد    گذار سرمایه

بنحوي  ؛گردیدآغاز براي صنعت سیمان  عظیمیو حرکت و جهش  شدصندوق ارزي برداشت 
طی نمود که اشتغالزایی بیشتر  سیمان در سه سال گذشته ره هفتادساله راگذاري در  سرمایهبا که 
از تبعـات بعـدي ایـن    ایـن کـاال    از بین رفتن بازار سیاهو  ي سیمانتقاضا متعادل شدن عرضه و و

  .باشد جهش می
مسـتدل اثبـات    که ارائه نمودنـد،  اي در این گردهمایی عزیزان سخنران با مقاالت ارزنده



 ط     سمینار اقتصاد سیمان ایران

کردند که اگر صنعت سیمان بخواهد یک صنعت پایدار و پویـا باشـد الزم اسـت کـه سـیمان از      
رج و بخش خصوصی بدون دغدغه و دلهره نسبت به افزایش سـرمایه در  سبد حمایتی خانوار خا
قلـم مصـالح سـاختمانی تنهـا سـیمان اسـت کـه در زنـدان          150زیـرا از  . این صنعت اقدام نمایـد 

و آزادسـازي  با افـزایش تولیـد    و فقط قرار دارددولتی پاگیر و کراسی دستوگذاري و بور قیمت
سـیمان امیـدوار   صنفی کارفرمایان صنعت انجمن  .شود که عرضه و تقاضا متعادل میاست قیمت 

بـا بررسـی و پیشـنهاد    اي کشور در ایـن زمینـه   هاست با برگزاري سمینارهاي مشترك با دانشگاه
هـاي   همچنین جلوگیري از ضایعات مواد نسوز، از  استهالك کارخانـه و  کیفیت، بودراههاي به

ولین محترم دولت و مجلس محترم ؤد است مسامی. دبیفزایصنعت بر کارائی این  وسیمان بکاهد 
دانشگاهیان و  ،کنند که سخن تولیدکنندگان صنعت سیمان با مطالعه مقاالت این کتاب باور پیدا

 از تقابـل عرضـۀ  تـا قیمـت سـیمان    . بـود  اقتصاددانان براي پویـایی صـنعت سـیمان یکـی خواهـد     
بسـت   نشود صـنعت سـیمان از بـن    تعیین ازار آزادبکنندگان در  تقاضاي مصرف تولیدکنندگان و

  . خارج نخواهد شد
صنفی کارفرمایان صـنعت  گرامی انجمن  ءداند از حمایت اعضا در پایان وظیفه خود می
اندرکاران برگزاري ایـن سـمینار و    دست یتمام ت مدیره محترم وئسیمان و راهنمایی و ارشاد هی

  . دانشگاهیان محترم قدردانی و سپاس بنماید
  

                                                                                       ت بیشتر با آرزوي موفقی  
  جالل صفارزاده                                                                                             

 سیمان صنفی کارفرمایان صنعت دبیر انجمن                                                                        

  





 

  پیشگفتار
سـال گذشـته ایـن صـنعت       70 سـازي  بیش از ظرفیت 1380رشد صنعت سیمان در دهه 

ریـزي و تحقیقـات    دفتر برنامه 1378سال  دردر این راستا با توجه به رسالت دانشگاه . خواهد بود
  :از نداهداف اصلی این دفتر عبارت. کبیر شروع به فعالیت نمودسیمان در دانشگاه صنعتی امیر

بـا همکـاري مشـترك محققـین دانشـگاهی و متخصصـین        ي تحقیقـاتی هـا  انجام پروژه •
  .صنعتی

هاي علمی در  راه حلریزي و تدوین  تشخیص مشکالت و مسائل صنعت سیمان، برنامه •
  .  و نظارت بر انجام آنهاي تحقیقاتی طرحهاقالب 

   .ریزي و اجراي طرحهاي آموزشی براي صنعت سیمان برنامه •
 .، سمینارها و کنفرانسهای تخصصیهاي آموزش برگزاري دوره •

   المللی  ایجاد ارتباطات علمی با مراکز تحقیقاتی داخلی و بین •
 هـاي  پـروژه موفـق گردیـد تـا    ریـزي و تحقیقـات سـیمان     دفتـر برنامـه  این مـدت  طی در 

که در حصول ایـن موفقیتهـا زحمـات     انجام دهدسیمان کشور  براي صنعتتحقیقاتی زیادي را 
ریـزي و   اعضاء هیئت مدیره دفتـر برنامـه   اهللا گرجی و مسلم دریه شائبه آقایان مهندسین سیف بی

  :شود اشاره میذیالً  هاي اجرا شده پروژهبه چند نمونه از . تحقیقات سیمان قابل تقدیر است
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کنفـرانس بـین المللـی سـیمان      «ي علمـی نظیـر  هـا  برگزاري کنفرانسمشارکت در   -11
  .»سمینار اقتصاد سیمان ایراناولین «اینک برگزاري و » 83تهران 
المللـی صـنعتی    توجـه بـه مسـائل آتـی و بـین     عدم دهد که  نشان میصنعت کشور  ۀتجرب
تـر  دف .هـاي گذشـته شـده اسـت     هاي صـنعتی کشـور در دهـه    بسیاري از بخشکود عمالً باعث ر

 را بـر ایـن رسـالت   با بررسی ایـن نقیصـه   ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر  برنامه
صنعت سیمان ضمن حل مشکالت و مسائل جاري صـنعت سـیمان   با با همکاري  تا فتعهده گر

محیط زیستی، اقتصـادي، انـرژي و    یک،به پیش بینی وضعیت آینده این صنعت از ابعاد تکنولوژ
تحقیقـاتی بتوانـد    -جایگزینی احتمالی این محصول پرداخته و بصورت یـک مرکـز علمـی   حتی 

در اختیـار   مختلـف ابعاد  ازرا  فنی در ارتباط با این صنعت اطالعاتو هاي علمی  بطور دائم یافته
  .مدیران و صاحبان این صنعت مادر کشور قرار دهد

درس عبرتـی  هاي صنعت کشور  هاي صنعتی در بسیاري از شاخه ناکامیتجربیات  مسلماً
عـدم توسـعۀ    وصورت عدم همکاري و عدم آینـده نگـري    است براي صنعت و دانشگاه که در

دفتر برنامه ریـزي   .صحیح ممکن است این سرنوشت نیز در انتظار صنعت سیمان باشدالمللی  بین
و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمادگی خود را جهت همکاري براي ارائه خـدمات  

  .نماید پژوهشی و آموزشی در راستاي ارتقاء این صنعت اعالم می
از مسـؤلین دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر بـاالخص آقـاي        دانم که میبدینوسیله بر خود الزم 

انـد   ریـزي و تحقیقـات سـیمان بـوده     فر که همواره حامی و مشوق دفتـر برنامـه   دکتر احمد فهیمی
هاي هیئت مدیرة انجمن صنفی کارفرمایـان صـنعت    حمایتهمکاري و از . نمایم سپاسگزاري می

آقایـان مهندسـین اسـداهللا    انجمـن  ریاست محتـرم   آقاي مهندس جالل صفارزادهباالخص سیمان 
برگـزاري  در ارتباط با و هوشنگ ادهمی عابدي، نادر پالسید، محمدرضا حیدري، حسین لطفی 

حمایتهـاي شـرکت سـهامی عـام سـیمان فـارس و       . نمایم میقدردانی اولین سمینار اقتصاد سیمان 
و آقــاي پورخلیــل حســن محمدآقــاي مهنــدس مــدیرعامل شــرکت مزبــور  خصوصــاًخوزســتان 

سیمان تهران آقـاي مهنـدس   سهامی عام هاي شرکت  همکاري علیمحمد بد عضو هیئت مدیره و
  . نمایم امینی یکتا سپاسگزاري میمهدي محمد اتابک مدیر عامل شرکت و آقاي 

هـاي علمـی و اجرائـی بـاالخص بـرادر و دوسـت عزیـزم         کمیتههمکاران خود در از کلیۀ 
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بیژن بیدآباد دبیر کمیتۀ علمی سمینار که با انجـام تحقیقـات متعـدد و مقـاالت     جناب آقاي دکتر 
گـذاري   متنوع مبحث اقتصاد سیمان را به عنوان یک مبحث قابل طـرح و بررسـی در ایـران پایـه    

مـدتقی  حمجمشید پژویان، دکتر افتخاري، دکتر رکن الدین آقایان دکتر . نمایم تشکر می کردند
ـ دکتـر  دکتر منصور کبگانیان، سجادي، الفضل سیدابوضیاءبیگدلی، دکتر  کیمیـاگري،  د علیمحم

 انآقایـ در کمیتـۀ علمـی و    فـرد  عالئـی بهاء الدین هیبتی، دکتر فرشاد بخشی، دکتر لطفعلی دکتر 
خانم نـازي  و  امیرحسین افراسیابینبوي، علیرضا نوري،  رضاپارسا، فیروز بنی فاطمی، اهللا  احسان

اجرائـی سـمینار همگـی نقـش بسـیار       هدر کمیتـ شرکت و همکـاري خـود   نیز با  محمدزاده اصل
ان آقایـ . و از جملگـی سپاسـگزارم   نار ایفـا نمودنـد  یاین سـم تشکیل در مراحل مختلف اي  ارزنده

، محمـدتقی میرمحمدرضـائی  امید مقاریان، رامیاد مهـدیزاده،   مجتبی ترکیان، علی اکبر رمضانی،
لـیال   ،ناهیـد سـیفی   ،شـریفی صـغري  مسـتانه سـجادیان،    هـا و خانم خـداداد بیـات، علـی سـعادتی    
و سـایر  و ایمان نبوي و شـهاب آذرنیاکـان   مهدیۀ میرمحمدرضائی  رمضانی، مهرنگار دورگلی و

همــۀ ایــن . نمـایم  کسـانی کــه بـه نحــوي در برگـزاري ایــن ســمینار یـاري نمودنــد قـدردانی مــی     
  .باشند با بنده شریک می این سمیناربه انحاء مختلف در به ثمر رسانیدن بزرگواران 

در پایان ضمن تشـکر از کلیـۀ سـخنرانان و خیـر مقـدم بـه کلیـۀ شـرکت کننـدگان ابـراز            
مفتخـر اسـت کـه بـه     ریزي و تحقیقات سیمان دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر     دفتر برنامهدارد که  می

ده و عنوان برگزارکنندة اولین سمینار تخصصی اقتصاد سیمان ایران پیشـآهنگ ایـن حرکـت بـو    
 امیـد اسـت  . باشـیم  در ایـن زمینـه   یسـمینارهای موفق به برگزاري هاي آتی نیز  امید است در سال

نیـز  باالخص فـوالد کـه هـم جـایگزین و هـم مکمـل سـیمان اسـت         هاي صنعتی  سایر رشتهبراي 
  .شودفعالیت مشابهی آغاز 

  
  تضی میرمحمدرضائی دکتر مر                                                           

  ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دفتر برنامهس ئیر                                
   اجرائی اولین سمینار اقتصاد سیمان ایرانکمیتۀ و دبیر                                         
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  فتتاحیها
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  خوش آمدگویی
  رش دانش محورضرورت گرایش صنعت به نگ

  
  فر دکتر احمد فهیمی

  ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  

   .اند سالم و تشکر خدمت تمام کسانی که در این سمینار شرکت کردهبا 
   و مدیران صنعت سیمانکارشناسان مهندسین  ،همکاران محترم

ت هرچه بیشتر صنعتوسعۀ که با انگیزه افرادي من بسیار خوشحال هستم که در این جمع 
  . ام کشند شرکت کرده می د و زحمتنکن می سیمان تالش

ن مـا  اآل .کند می سال پیش تفاوت 10کنیم که حتی با  می و حرکت زندگی یما در دنیای
و بـه   نمـائیم ریـزي ن  اگر هوشمندانه فکر نکنـیم و هوشـمندانه برنامـه    .در مرزهاي خودمان نیستیم

نداشته باشیم شکسـت خـواهیم   توجه هاي آینده  به دانش روز و پیش بینیو  خودمرزهاي بیرون 
به شـعله دانـش محـوري و مـدیریت علمـی و تجزیـه و       باید علیرغم تمام تالشها ، بنابراین .خورد

مـا   .تماتیک داشته باشیمیسهاي آینده توجه س بینی پیشو  ریزي اقتصادي برنامهو تحلیل اقتصادي 
را مـا   فرزنـدان از توسعه کـه بتوانـد آینـده مـا و     اي  مطمئن باشید به مرحله، اگر اینطور فکر کنیم

ئل داشـته  اتوجه علمی به مسباید . دهیمبفرصتها را از دست لذا نباید . تضمین کند خواهیم رسید
م که همه چیـز  یکننم فکر یدوستان عزیز اگر یک مقاله را خواند .توجه کنیمبه تحقیقات  .باشیم

بنـده بـه عنـوان رئـیس     . م که  براي ما فکر کننـد یاد کنهاي فکري ایج بایستی هسته .مای هرا فهمید
 به مـن فکـر   کنم که معطوف میبه کسانی را دانشگاه در این مرکز فکري بیشترین اهمیت خودم 

هـاي فکـري و    بایسـتی هسـته   .تواند همه چیز را ببیند نمیهم وي ترین مدیر قمطمئن باشید . دهند
ه را بـراي مـا   دآینـ و  نماینـد موجود را تجزیه و تحلیل شرایط تا هاي تحقیقاتی داشته باشیم  هسته

که درکنار همدیگر باشیم که جسارت و توانیم  مییک چنین شرایطی به شرطی  در .ترسیم کنند
 رسـیم و بـه آن اعتقـاد پیـدا     مـی  بـه آن علمی و عقلی در آن چیزي که که شجاعت داشته باشیم 

نشگاه به عنـوان مرکـز فکـر در خـدمت صـنعت      دا .موفق خواهیم بود قطعاًعمل کنیم و کنیم  می
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 ،تکنولـوژي علـوم  شـما بـه    .اسـت  ريیـک صـنعت مـالتی دیسـیپلین    صنعت سـیمان   .سیمان است

بـه  همه آنها را باید برمبنـاي دانـش و تفکـر و آن هـم      .داریدنیاز ریزي  برنامهو اقتصاد  ،مدیریت
ز ایـن محصـوالت و خـدمات    مرکـ . بکـار بریـد  چاشـنی  و پایه و اصل و نه سیستماتیک اي  گونه

دانشگاه است و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تمام توان خود از این هدف و راهکار پیروي خواهد 
  .  تقدیم خواهد نمودو ازجمله صنعت سیمان  ایعصنتمامی کرد و دانش خود را به 
جمعبنـدي کنـد و   را مطـرح و   بـارة اقتصـاد سـیمان   ار مصالح کشور درنامیدوارم این سمی

  .و سازندگیراهنمایی باشد براي حرکتهاي بعدي صنعت سیمان به عنوان ماده اصلی ساختمان 
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  افتتاح سمینار
  صنعت سیمان در گذشته، حال و آینده

  
  عباس صفاکیش

  مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن
  

سـیمان   اقتصـاد  شود مسائل صـنعت سـیمان خصوصـاً    هایی که امروز می امیدوارم با بحث
تشکر ویـژه دارم از  . گرددهایی براي ادامه و رشد این صنعت  گیري آشکار شود و اساس تصمیم

نزدیـک صـنعت و    بـاط امیدوارم که این ارتو مه ما هستند هدانشگاه صنعتی امیرکبیر که پذیراي 
  .روز افزون گرددسال گذشته شاهد آن نبودیم  20دانشگاه که متأسفانه طی 

 150میلیـارد و   2تولیـد شـد و   سیمان در جهـان  تن  هزار 180میلیارد و  2در سال گذشته 
د نشـان  اعـد اایـن  . اسـت صـادر شـده    سیمانمیلیون تن  135و حدود داشته تن هم مصرف  هزار
خیلـی  سـیمان  یعنـی  . شـود  وارد نمـی یـا  صـادر و  سیمان تولید شده د که درصد باالیی از نهد می

دهنـد کـه خودشـان     یی دارد و کشـورها تـرجیح مـی   قیمـت حمـل بـاال    زیـرا تجارت پذیر نیست 
شـود و مـا یـازدهمین تولیـد      کشـور سـیمان تولیـد مـی     150در  در حال حاضر .تولیدکننده باشند

از ایـن   .میلیـون تـن سـیمان تولیـد شـد      5/32در کشور مـا   1383سال  در .هستیمدر جهان کننده 
سـهم تولیـد    .گردیـد  تن هم صادر میلیون 9/1مصرف شد و کشور میلیون تن داخل  5/30مقدار 

  . است%  5/1حدود سیمان ما در جهان 
بـا توجـه بـه اهمیـت سـیمان در       .شـود  سیمان در ایران تولید میپیش تا کنون سال  72از 

بـا  و اساسـی بـوده    اهـداف هـاي اول و دوم و سـوم قبـل از انقـالب جـزء       توسعه کشور در برنامه
راه  1360سـال  انجات زیـادي خریـداري و تـا پایـان     کارخ 1350افزایش درآمد نفت در سالهاي

انجـام  سـیمان  گـذاري در صـنعت    در دوران جنگ به دلیل مشکالت مالی سرمایه .نداندازي شد
کشـور   توجـه بـه نیـاز سـاخت و سـاز در      بعد از جنـگ بـا   .عرضه و تقاضا فاصله افتاد بیننشد و 
میلیـون تـن افـزایش     14یـت سـاالنه   ظرف و شدسرمایه گذاري در سیمان یک میلیارد دالر  حدود
پدیـد   دوسال مازاد تولید درکشورو در عرضه و تقاضا کمی متعادل شد  1370در سالهاي  .یافت
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 هايسـال  و دیگـري در  1348و  1347در سالهاي  باریک .یما هدوبار مازاد تولید داشتتا کنون  .آمد

 تـا قبـل از ایـن سـال    . ود آمـد بوجـ تحولی صنعت سیمان  به بعد در 1380سال  از .1378و  1377
 1371تـا   1346 هايدر سـال  در سـیمان را نداشـت زیـرا   گـذاري   بخش خصوصی انگیـزه سـرمایه  

سـه   .اي براي سرمایه گذاري بخش خصوصی نبود انگیزه و کرد تعیین میرا دولت قیمت سیمان 
یربـازده  بودن، دبر  سرمایه که عبارت از تا مانع در سرمایه گذاري بخش خصوصی وجود داشت

 منـابع بـا توجـه بـه     1380سـال   در .باشد در این صنعت میگذاري  کم بازده بودن سرمایهبودن و 
بخـش   تـا کنـد   رفـع مشکل را  سهاین  کهتصمیم گرفت  دولتارزي ذخیرة صندوق قابل توجه 
بـا   یتسـهیالت از محـل ایـن صـندوق    دولـت  . نمایـد رغبت گذاري در سیمان  به سرمایهخصوصی 

تصـمیم گرفـت قیمـت    سـیمان  در طـرح جـامع   قـرار داد و  صنعت سیمان  در اختیارشرایط ویژه 
  .بازار انجام گیردتعامالت برمبناي به صورت آزاد و سیمان 

تـا   1360حتـی در سـالهاي   . شـد  دولتی سیمان اعمال مـی گذاري  قیمت 1371از سال قبل 
ه تولیدکننـدگان سوبسـید   براي اینکه قیمت سیمان افزایش نیابد دولت بشد  فتهتصمیم گر 1370
مابـه  تولیدکننـدگان  قیمت سیمان آزاد شود ولی به بعد تصمیم گرفته شد تا  1371از سال . بدهد

بـه   ریـال میلیـارد   200سال صنعت سیمان حـدود   6الی  5طی  .را به دولت بدهند درآمد التفاوت
آن را پیدا کرده بود  گرفت توان صنعتی که در سالهاي قبل سوبسید می ودولت مابه التفاوت داد 

. بـود  هولـی هـدایت شـد   حـذف  بعد از این قیمـت گـذاري    .که مابه التفاوتی هم به دولت بدهد
و ایـن صـنعت از دولـت سوبسـید هـم      بـود   %72 به میزان 1368در سال  کهسیمان راندمان تولید 
داخـت  رسـید و بـه دولـت مابـه التفـاوتی هـم پر        %95به بـیش از   1380کرد در سال  دریافت می

باال رفـت و   وري بهره اتخاذ شده بودیعنی با تصمیمی که براي آزادسازي قیمت سیمان . نمود می
بعـد از   .ندگذاري جدیـد داشـته باشـ    و سرمایه ندنو کنخود را آالت  ماشین کارخانجات توانستند
صنعت سیمان بوجود آمد براي  تیمشکالو  دولت قرار گرفتسبد حمایت  این تاریخ سیمان در

پدیـدار  گـذاري   در رونـد سـرمایه   اتیخیرأاجـرا نشـد و تـ    کامـل به صورت سیمان طرح جامع و 
لین بورس کاال تصمیم گرفتند که سـیمان هـم در بـورس عرضـه     ؤهاي گذشته مس در ماه. گشت
شــرف  در ۀدو کارخانـ انـدازي   مشـروط بــه راه را سیاسـت  وزارت صـنایع و معـادن ایــن    و شـود 
   .در بورس عرضه شود سیمانعرضه و تقاضا س از متعادل شدن قبول کرد تا پاندازي  راه
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 40بـراي ایجـاد   سرمایه گـذاري  براي میلیارد دالر  1/1حال به ارزي تا ذخیرة از صندوق 
میلیـون تـن    10 .اسـت  شـده میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در سال به این صنعت تخصیص داده 

 میلیـون تـن   33میلیون تن عالوه بـر   50 جتاًاست و نتیحال گشایش  هم درافزایش ظرفیت دیگر 
به حدي بـوده کـه   گذاري در سیمان  سرمایهانگیزه  .شد خواهد ایجادتولید ظرفیت  ظرفیت فعلی
 مجـوز بـال  نمیلیون تن دیگر در بانکها و وزارت صـنایع د  50متقاضیان براي  مقدار، عالوه بر این

در ایـن   شده است، ولـی ون تن ظرفیت سازي میلی 14گذشته با یک میلیارد دالر  دهۀدر  .هستند
ایـن   .شـود  میسرمایه گذاري  افزایش ظرفیتمیلیون تن  40براي  دالرمیلیارد  1/1با تا بحال  دهه

شـده   یسـال گذشـته داخلـ    15در آالت صنعت سـیمان   هد که درصد باالیی از ماشیند نشان می
ید آش مهندسی و طراحی بوجود صنعت بخاین با توسعه این خواهد بود که مرحله بعدي  .است
در برنامـه چهـارم بـا     رسد کـه  به نظر می. بپرداریمخارج کشور  هاي سیمان در اجراي پروژهتا به 

تـر از توسـعۀ ایـن    و تکنولوژي در کشور کـه مهم  توسعۀ دانشها به هدف  راه اندازي این پروژه
ر براي بخش ریالی سرمایه اگکه  شود پیش بینی می چهارمدر برنامه  .است نزدیکتر شویم بخش
در سـال  میلیـون تـن    70به بیش از نصب شده ظرفیت  1388ها مشکلی ایجاد نشود تا سال گذاری
نیـاز داریـم کـه    افزایش ظرفیت منابع میلیون تن  40این  براي  ریالهزار میلیارد  40حدود  .برسد

د با یمشکلی پیش نیامنابع تأمین اگر براي سرمایه گذاران در  .است مابقی ریالیارزي و آن % 30
کـه   شـود  بینی می پیش .دنشو میاندازي  ماه راه 36 درها حداکثر  اي که بوجود آمده پروژه تجربه

 اگرکه شود  بینی می پیش .میلیون تن برسد 42کشور به تولید سیمان ظرفیت  1385سال در پایان 
تـا اردیبهشـت    بین اسـفند ند بتوانند جلوتر از بقیه هستو سازي  بهینهدر حال که  ییتا از واحدها 4

پـیش بینـی    .سـال آینـده نخـواهیم داشـت    سـیمان در  مشـکلی در عرضـه   شوند اندازي  راه 1385
 5/1آیـد تـا    بوجـود مـی  در عرضـۀ سـیمان   با توجه بـه مـازادي کـه     چهارمدر برنامه که کنیم  می

  .سیمان درآمد داشته باشیممحل صادرات از  میلیارد دالر طی برنامه
ت صـنعت سـیمان عریـان    اشود واقعی یدوارم که با مقاالتی که در این سمینار مطرح میام
تصـمیم بگیرنـد و بتـوانیم هرچـه زودتـر      بهتـر  لین براساس مطالب علمی مطرح شـده  ؤشود و مس

  .ارتقاء این صنعت باشیمبومی شدن و شاهد شکوفایی و 
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  نشست اول
  عرضه و تقاضاي سیمان
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  لافتتاحیه نشست او
  هاي آینده ظرفیت سازي سیمان در سال

  
  علیمحمد بد

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
  

د تحول بزرگی در صنعت سـیمان ایجـاد شـده و ظرفیـت سـازي      یهمانطور که مطلع هست
ظرفیت فعلی تولید سیمان با کارخانجات موجـود  . در حال شکل گرفتن استقابل توجهی بسیار 

  .شرکت در حال تولیدند 29ل است و میلیون تن در سا 32
  هاي موجود کشور هنظرفیت تولید سیمان و کلینکر کارخا

 سیمان کلینکر نام کارخانه ردیف

 2340000 2250000 سیمان آبیک 1

 904800 870000 سیمان  ارومیه 2

 1035840 996000 سیمان اصفهان 3

 936000 900000 سیمان بهبهان 4

 2418000 2325000 سیمان تهران 5

 624000 600000 سیمان هفتم 6

 1244880 1197000 سیمان دورود 7

 624000 600000 سیمان خزر 8

 2059200 1980000 سیمان سپاهان 9

 780000 750000 سیمان شمال 10

 1448460 1392750 سیمان شرق 11

 1485120 1428000 سیمان صوفیان 12

 624000 600000 سیمان غرب 13

 819000 877500 ن فارسسیما 14

 1448160 1104000 سیمان کرمان 15
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  هاي موجود کشور هنظرفیت تولید سیمان و کلینکر کارخا

 سیمان کلینکر نام کارخانه ردیف

 205920 198000 سیمان لوشالن 16

 624000 600000 سیمان تکا 17

 89232 85800 سیمان سفید شمال 18

 188760 181500 سیمان آباده 19

 717600 690000 سیمان اردبیل 20

 327600 315000 سیمان استهبان 21

 686400 165000 سیمان اکباتان 22

 624000 660000 سیمان ایالم 23

 936000 600000 سیمان خاش 24

 842400 900000 سیمان خوزستان 25

 811200 810000 سیمان شاهرود 26

 686400 660000 سیمان قائن 27

 811200 780000 سیمان کردستان 28

 327600 315000 سیمان سفید ساوه 29

 163800 157500 سیمان سفید نیریز 30

 1872000 1800000 سیمان هرمزگان 31

 811200 780000 سیمان هگمتان 32

 936000 900000 سیمان کارون 33

 163800 157500 سیمان ارومیه 34

 624000 600000 سیمان بجنورد 35

 936000 900000 سیمان بوشهر 36

 936000 900000 سیمان داراب 37

 163800 157500 سیمان بنوید 38

 240240 231000 سیمان کهکیلویه 39

  32670612  31414050  جمع کل  
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 %4 - %10طرحهاي گشایش شده با پیشرفت 

 استان )تن در روز(   ظرفیت تولید نام طرح 

 گلستان 3300 سیمان پیوندگلستان 1

 خراسان رضوي 3300 جوین  2

 خوزستان 3500 سیمان عمران آریا 3

 کرمانشاه  7000 )دو خط( سامان غرب 4

 کرمان 3300 نتوسعه  کرما 5

 اصفهان 3300 بهینه سازي سپاهان 6

 سمنان 7000 )دوخط( سیمان رویال 7

 سمنان 3300 فیروزکوه سمنان 8

 کهگیلویه 2300 سپو 9

 ایالم 3300 دهلران 10

 زنجان 200 بهینه سازي زنجان 11

 خراسان شمالی 3400 سیمان اسفراین 12

 سمنان 3300 البرزسمنان 13

 فارس 3300 المرد 14

 خراسان شمالی 3300 سمنگان 15

 سیستان وبلوچستان 3300 سیمان زابل 16

 خوزستان 5000 توسعه  خوزستان 17

 همدان 3300 سیمان نهاوند 18

 گیالن 3300 سیمان گیالن سبز 19

 قم 3300 نی زار قم  20

 آذربایجان غربی 3300 سیمان سردار 21

 سمنان 3300 ه شاهرودتوسع 22

 خراسان رضوي 3300 توسعه  شرق 23

   81200 جمع  

برحسب درصد پیشـرفت   اند اعتبار شدهطرحهایی که گشایش براساس جداول ارائه شده 
درصد  10تا  4بین  گذاري سیمان که هاي سرمایه براي مثال طرح. اند بندي شده فیزیکی آنها طبقه
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نیـز   حهـا سـایر طر  .واحـد هسـتند   23ن در روز ظرفیـت دارنـد و   ت  8102پیشرفت فیزیکی دارند 
  .باشند براساس جداول زیر می

 10% - 20%شده با پیشرفت  اعتبار طرحهاي گشایش 

 استان )تن در روز( ظرفیت تولید نام طرح  ردیف

 کرمان 3300 سیمان ممتازان 1

 مرکزي 3300 سیمان عمران انارك 2

 ارسف 300 بهینه سازي استهبان 3

 خوزستان 3300 توسعه کارون 4

 اصفهان 2000 ساروج اصفهان 5

 خراسان رضوي 3300 سیمان الرسبزوار 6

 ایالم 3300 توسعه ایالم 7

   18800 جمع  

 20% - 30%شده با پیشرفت  اعتبار طرحهاي گشایش 

 استان )تن در روز( ظرفیت تولید نام طرح ردیف

 مالیخراسان ش 3300 توسعه  بجنورد 1

 بوشهر 5000 سیمان ساروج بوشهر 2

 کردستان  900 بهینه سازي کردستان  3

 اصفهان 3300 توسعه سپاهان 4

 آذربایجان شرقی 4000 بهینه سازي صوفیان 5

 اصفهان 3500 سیمان نائین 6

 اصفهان 3500 سیمان اردستان 7

 سیستان وبلوچستان 700 سیمان خاش 8

   24200 جمع  
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 30% - 40%شده با پیشرفت  اعتبار شایش طرحهاي گ

 استان )تن در روز( ظرفیت تولید نام طرح ردیف

 تهران 2000 بهینه سازي شمال 1

 مازندران 2000 بهینه سازي مازندران 2

 همدان 3300 توسعه  هگمتان 3

 قزوین 9500 )2و1خط( بهینه سازي آبیک 4

 کرمان 800 زرین رفسنجان 5

 مازندران 3300 توسعه مازندران 6

   20900 جمع  

  
 40% - 60%شده با پیشرفت  اعتبار طرحهاي گشایش 

 استان )تن در روز( ظرفیت تولید نام طرح ردیف

 کرمانشاه 2000 بهینه سازي غرب 1

 چهارمحال  3300 سیمان شهرکرد 2

 اردبیل 1200 بهینه سازي اردبیل 3

 مرکزي 7200 )دوخط(سیمان ساوه 4

 همدان 900 سازي  هگمتانبهینه  5

 فارس 800 الرستان 6

   15400 جمع  
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 60% - 80%شده با پیشرفت  اعتبار طرحهاي گشایش 

 استان )تن در روز( ظرفیت تولید نام طرح  ردیف

 گیالن 2000 بهینه سازي خزر 1

 تهران 3300 سیمان فیروزکوه 2

 تهران 3300 سیمان فرازفیروزکوه 3

 تهران 3400 ن توسعه تهرا 4

 زنجان 1800 زنجان 5

 هرمزگان 800 قشم 6

 هرمزگان 300 بهینه سازي قشم 7

   14900 جمع  

  
 80% - 100%شده با پیشرفت  اعتبار طرحهاي گشایش 

 استان )تن در روز( ظرفیت تولید نام طرح  ردیف

 یزد 3600 بوهروك یزد 1

 اصفهان 1800 کویرکاشان  2

 ارسف 3000 فارس نو 3

 آذربایجان غربی 700 بهینه سازي ارومیه 4

   9100 جمع  

  
 61 در روز بـا  تـن  184500 ظرفیتـی معـادل   اگر به این طرحها بطورخالصه نگاه کنیم

 واحد 15و  %50با پیشرفت زیر آن واحد  46 تولیدي در آینده نزدیک خواهیم داشت که واحد
پیشـرفت فیزیکـی و   % 50با زیـر  روز ظرفیت ر دتن  150400 .پیشرفت فیزیکی دارند% 50باالى 

یعنـی اکثـر گشـایش    . باشـد  پیشـرفت فیزیکـی مـی    50/0بـاالي  براي ظرفیت در روز تن  34100
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  .رسند برداري می به بهره دوسال اخیر تا همین یک سازیها در ها با اکثر ظرفیتاعتبار
 طرحهاي گشایش شده و در دست گشایش اعتبار خالصه جدول 

  
تـن در    32,670,612 میزان تولید سیمان در حال حاضر: کرد کهگیري  وان نتیجهت لذا می

میـزان   05/1روز کـاري تولیـد و نسـبت سـیمان بـه کلینکـر        300محاسـبۀ  سال اسـت و براسـاس   
 58,117,500برابـر   گـردد  بـرداري طرحهـاي دردسـت گشـایش حاصـل مـی       سیمانی که از بهـره 

از بـرداري   کل ظرفیت تولید سیمان بعد از بهـره . بود تن در سال خواهد) 1.05* 300*184500(
 58میلیون تـن ظرفیـت فعلـی همـراه بـا       5/32 .تن در سال خواهد بود 90,788,112برابر  ها طرح

 70یعنى درحقیقـت   .شود یمتن در سال میلیون  90میلیون تن ظرفیت گشایش اعتبار شده تقریبا 
بـراي افـزایش   سـال آینـده    3طـى   لـی وکـرد   ظرفیت سازيمیلیون تن  5/32سال صنعت سیمان 

  .میلیون تن گشایش اعتبار شده است 58ظرفیتی معادل 
کننـدگان  تولیدآنهـا   یک ازکـدام را برحسـب اینکـه   انـد   آنهایی که گشایش اعتبـارکرده 

 اًجدیـد کـه   یگـذاران  سـرمایه توسـط   کدامیکسیمان یعنی کارخانجات موجود سیمان هستند و 
اعتبارهـا  از گشـایش   %84در روز یعنی تن  113339. کنیم بندي می طبقه دان وارد این صنعت شده

هستند که بـه  صنعت سیمان جدید سرمایه گذاران دیگر  %26 .استبه کارخانجات سیمان  تعلقم
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  .دهند جداول زیر جزئیات این موضوع را نشان می. اند صنعت شدهاین ازگی وارد ت

 دهند ذاران  سیمان خود انجام میگ گان و سرمایه کنند هایی که تولید طرح

 شرکت ایجاد کننده استان ظرفیت تن در روز نام طرح ردیف

 سیمان کرمان کرمان 3300 توسعه  کرمان 1

 سیمان سپاهان اصفهان 3300 بهینه سازي سپاهان 2

 سیمان اکباتان سمنان 3300 فیروزکوه سمنان 3

 سیمان صوفیان زنجان 200 بهینه سازي زنجان 4

 شرکت احداث صنعت سیستان وبلوچستان 3300 سیمان زابل 5

 سیمان خوزستان خوزستان 5000 توسعه  خوزستان 6

 احداث صنعت و سیمان تهران همدان 3300 سیمان نهاوند 7

 سیمان تهران گیالن 3300 سیمان گیالن سبز 8

 سیمان تامین و فارس خوزستان سمنان 3300 توسعه شاهرود 9

 سیمان شرق خراسان رضوي 3300 قتوسعه  شر 10

 سیمان کرمان کرمان 3300 سیمان ممتازان 11

 سیمان استهبان فارس 300 بهینه سازي استهبان 12

 سیمان کارون خوزستان 3300 توسعه کارون 13

 سیمان ایالم ایالم 3300 توسعه ایالم 14

 سیمان فارس خوزستان خراسان شمالی 3300 توسعه  بجنورد 15

 بانک ملی  +ر یغد بوشهر 5000 یمان ساروج بوشهرس 16

 سیمان کردستان کردستان  900 بهینه سازي کردستان  17

 سیمان سپاهان اصفهان 3300 توسعه سپاهان 18

 سیمان صوفیان آذربایجان شرقی 4000 بهینه سازي صوفیان 19

 سیمان خاش سیستان وبلوچستان 700 سیمان خاش 20

 سیمان شمال تهران 2000 لبهینه سازي شما 21

 سیمان مازندران مازندران 2000 بهینه سازي مازندران 22

 سیمان تهران همدان 3300 توسعه  هگمتان 23

 سیمان فارس خوزستان قزوین 9500  بهینه سازي آبیک 24
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 شرکت ایجاد کننده استان ظرفیت تن در روز نام طرح ردیف

 )2و1خط(

 سیمان مازندران مازندران 3300 توسعه مازندران 25

 سیمان فارس خوزستان کرمانشاه 2000 بهینه سازي غرب 26

 احداث صنعت چهارمحال  3300 سیمان شهرکرد 27

 سیمان اردبیل اردبیل 1200 بهینه سازي اردبیل 28

29 
 مرکزي 7200 )دوخط(سیمان ساوه

ــمال  ــیمان شـــ ــندوق + ســـ صـــ
 بازنشستگی

 سیمان تهران همدان 900 بهینه سازي  هگمتان 30

 خوزستان سیمان فارس گیالن 2000 بهینه سازي خزر 31

 سیمان فارس خوزستان تهران 3300 سیمان فیروزکوه 32

 سیمان اکباتان و تهران تهران 3300 فرازفیروزکوه  33

 سیمان تهران تهران 3400 توسعه تهران  34

 سیمان صوفیان زنجان 1800 زنجان 35

 سیمان  هرمزگان 300 بهینه سازي قشم 36

 باتانسیمان اک اصفهان 1800 کویرکاشان  37

 سیمان فارس خوزستان  فارس 3000 فارس نو 38

 سیمان ارومیه آذربایجان غربی 700 بهینه سازي ارومیه 39

     113300 جمع  
  

  

  ھای تولیدکنندگان سیمان با مقایسه طرح
ً در سیمان شروع  ه سرمایه گذاری باشخاصی که جدیدا   

  افراد جديد   مجربھاي سیمان 
%%۸۴۸۴  %%۲۶۲۶  
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  :نمودار زیر به نمایش گذاشته شده استدر  کشورسیمان ظرفیت تولید وضعیت روند توسعه 

  سال 14ران طی روند رشد تولید سیمان در ای

  
 )در حال حاضر(  کشور برتر 15مقایسه میزان تولید سیمان در 
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وضـعیت   گرفته استصنعت سیمان انجام  درکه حرکتی با چهارسال آینده  الی طی سه
 970-980و نزدیـک   چون چـین رقمـش بسـیار بـاال    (سیمان ایران در جهان به این صورت است 

را مشـاهده  ایـران  بـا ایـن حـال موقعیـت      )گذاشـتیم  در نمـودار خـالی  را  آن بوددر روز هزارتن 
بـه چهـارمین   سـازیهاي گشـایش اعتبـار شـده      بـرداري ظرفیـت   چگونه پس از بهـره  نمائید که می

 .صعود خواهد کردتولیدکننده سیمان 

  )هشداعتبار بعد از به بهره برداري رسیدن طرحهاي گشایش ( کشور برتر 15تولید سیمان در 

یگاه کشور در سطح جهان در تولید سیمان عوض است که جابررسی این ل این حصما
باید به صـادرات نگـاه    حتماً. باید برنامه ریزي داشته باشم حتماًو کنیم  باید علمی کارشود و  می

بایـد از امـروز بـه فکـر      قطعـاً سـیمان باشـیم   بزرگترین صادرکنندگان  ازاگر قراراست که  .کنیم
ــیم  ــد  و باش ــروز بای ــور  از ام ــه ام ــرمایهدر اینگون ــیم  س ــذاري کن ــراي صــادرات   .گ ــد ب در بای

هاي حمـل و تجهیـزات الزم بـراي تخلیـه و بـارگیري و       هاي الزم بندرگاهی و کشتی زیرساخت
بپردازیم و همـۀ اینهـا بایـد از اآلن    شناخت بازارهاي بین المللی  باید به. گذاري کنیم سرمایهانبار 

  .ها پاسخگو باشند برداري طرح ان بهرهآغاز شوند تا زم
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 )2004سال (کشور برتر صادرکننده  15میزان صادرات 

 )میلیون تن( میزان صادرات کشور

 11 ترکیه

 10.3 ژاپن

 9.9 تایلند

 9.59 هند

 7.8 مصر

 7.5 اندونزي

 7.11 کانادا

 6.2 نیجریه

 6 چین

ایـن   .انـد  اند ولی گشایش اعتبار نکـرده  رفته بانکهابه طرحهایی که به م بزن  يحاال گریز
 ایـن . انـد  طراحـی شـده   سالدر میلیون تن  18حدود  یبراي ظرفیتواحد دیگر  20 حدود ها طرح

از جـداول قبلـی حـذف شـده     و  اند و در مراحل گشایش اعتبـار هسـتند   شدهتعیین قیمت  طرحها
بخـش دیگـري از   . نیـز هسـت  یوندنـد  دیگـري بـه ایـن گـروه بپ    واحدهاي احتمال اینکه  بودند و

 گشـایش اعتبـار   در حال تقاضا از بانک هستند تا به مراحلاند و  موافقت گرفته طرحها هستند که

مــــیزان صــــادرات از ايـــــران

0 .0 00

0 .5 00

1 .0 00

1 .5 00

2 .0 00

2 .5 00

3 .0 00

1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 94 19 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 02 2 0 0 4

ــر ــ كلینـك
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کـه  رسـیم   ظرفیت تولید ساالنه میمیلیون تن  146به جمع بزنیم هم ها را با  همۀ طرحاگر  .درسنب
  .آتیه خواهد بود بزرگی در تولید سیمان دررقم بسیار 

 طرحهایی که پروفرمهاي آنها تایید قیمت شده است
 استان محل اجرا ظرفیت تولید نام طرح ردیف

 همدان  450 بهینه سازي اکباتان  1

 فارس  700 بهینه سازي آباده  2

 سمنان  3300 سیمان آهوان  3

 خراسان رضوي  3300 زاوه تربت  4

 فهان اص 1500 سیمان زاگراس میمه  5

 سیستان و بلوچستان  3500 سیمان تیس چابهار  6

 ایالم  3300 سیمان بدره  7

 کردستان  3300 آپادانا  8

 کردستان  3300 سقز  9

 بوشهر 3300 تنگستان  10

 آذربایجان غربی  3300 صنعت خوي  11

 اردبیل  3300 سبالن خلخال  12

 بوشهر 3300 مند دشتی  13

 خوزستان  3300 امیدیه  14

 کردستان  3300 توسعه کردستان  15

 لرستان  3300 خرم آباد  16

 زنجان  3300 خمسه  17

 آذربایجان غربی  3300 مهرماکو  18

 کرمان  3300 بعثت رفسنجان  19

 آذربایجان غربی  3300 آذرآبادگان خوي  20

  58,950 جمع

  18,569,250 )ظرفیت ساالنه(جمع 
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 اند که جهت پذیرش به بانکهاي عامل ارجاع شدهطرحهاي سیمان 

 استان محل اجرا ظرفیت تولید نام طرح ردیف

 آذربایجان شرقی  3300 آذرشهر  1

 آذربایجان شرقی  3300 ارزیل  2

 آذربایجان غربی  3300 شاهین دژ 3

 آذربایجان غربی  3300 مهاباد  4

 آذربایجان غربی  3300 توسعه ارومیه  5

 آذربایجان غربی  3300 ن ارومیه یارا 6

 قزوین  3300 کاسپین  7

 کرمانشاه  3300 ماد   8

 کرمانشاه  3300 بیستون  9

 کرمانشاه  3300 کامبادان  10

 ایالم 3300 بهروزان  11

 ایالم 3300 مهران  12

 خوزستان  3300 خاکستري جنوب  13

 خوزستان  3300 مارون خوزستان  14

 خوزستان  3300 ذاري و توسعه خوزستان سرمایه گ 15

 بوشهر  3300 پارس صنعت  16

 چهارمحال  3300 میزدج  17

 مرکزي  3300 خمین  18

 همدان  3300 شهرداري هاي همدان  19

 همدان  3300 الوند  20
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 استان محل اجرا ظرفیت تولید نام طرح ردیف

 سمنان  3300 تویه دروار  21

 یزد  3300 گلشن طبس  22

 کرمان  3300 توسعه زرین رفسنجان  23

سیستان و بلوچستان  3300 کویر آسیا  24
 فارس  3300 توسعه الر  25

 فارس  3300 سوریان  26

 فارس  3300 جهرم  27

 هرمزگان  3300 توسعه قشم  28

 خراسان شمالی  3300 یادمان شیروان  29

 خراسان رضوي  3300 غرب تربت جام  30

 خراسان جنوبی  3300 باقران بیرجند  31

 فارس  3300 وسعه فارس ت 32

 گیالن  3300 سی پل  33

 مرکزي  3300 الیگودرز  34

 فارس  3300 نگین اقلید  35

 فارس  3300 فسا  36

  118,800 جمع

  37,422,000 )ظرفیت ساالنه(جمع 

  
میـزان ســیمانی کــه از  بعــالوة ) 32,670,612(میــزان تولیـد ســیمان در حــال حاضـر   یعنـی  

بعـالوة  ) 58,117,500( گـردد  حاصل مـی اعتبار شده گشایش  مرحلۀرحهاي در برداري از ط بهره
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ی که جهت یطرحهابعالوة ) 18,569,250( طرحهایی که پروفرمهاي آنها تایید قیمت شده است

به جمـع کـل ظرفیـت تولیـد سـیمان بـه       ) 37,422,000(اند  پذیرش به بانکهاي عامل ارجاع شده
  .هیم رسید که بسیار زیاد خواهد بودتن در سال خوا 146,779,362میزان 

اآلن هزینـۀ   .گـذارم  میلیـون تـن مـی    90یعنی فرض را بر همان بحث اول به حال برگردم 
در سـال  یـک میلیـون تـن     ی حـدود ظرفیتـ تنی در روز یعنـی بـا    3300یک طرح  گذاري سرمایه
انجـام  ان خوزسـت و آخـرین طرحـی کـه در فـارس     براي مثال . شود میریال میلیارد  1300حدود 
 1150-1200م حدود یداردیگري که تمام شد و طرح ریال میلیارد  1000فارس نو حدود  دادیم

شود که مثال  میلیارد ریال می 1300همان رقم تورم  %10-15با توجه به تمام شد که  ریالمیلیارد 
  .کنیم این طرح به طریق زیر تأمین مالی شود و فرض می .استکوه آن طرح فیروز
 )میلیون تن 1با ظرفیت ساالنه ( تنی در روز 3300امین سرمایه براي یک واحد نحوه ت

 درصدمیلیارد ریال  توضیح

 19%  250 دریافت تسهیالت اعتباري از طریق گشایش ماشین آالت خارجی

 27%  350 دریافت تسهیالت ریالی

 54%  700 سرمایه تامین شده از طریق سهامداران

 100%  1300 جمع

 شـده تـأمین منـابع مـالی     %46و  %54هـا بـه نسـبت    اعتبارکه تمام گشایش  کنیم میفرض 
 3300بـراي یـک طـرح    باید از محل آورده  )ریالمیلیارد  700(صاحب سرمایه  %54یعنی . دنباش

بـراي کسـی کـه     را  ریـال  میلیـارد  700 بـازده مـورد انتظـار   حداقل  اگر. کندگذاري  سرمایهتنی 
سـود  اینکـه  با توجه بـه   و بگیریم و تقسیم بر تولید کنیمدر نظر ال س در %20صاحب سهم است 

اسـت  معاف از مالیات  و شود دریافت میهرسه ماه یکبار اوراق مشارکت در بازار بدون ریسک 
خواهـد   %20همـان   و با احتساب مالیـات  شود می %18-19 حدود ساب کنیمهم حرا  آناگر که 
بـدون ریسـک   انـدازه اوراق مشـارکت   بـه  ان بگـذارد  صنعت سـیم  پولی درکسی یعنی اگر . شد

بـا  . خواهد داشـت آوردة خود را بازاي هر تن هزینه فرصت از دست رفته  ریال هزار 140حدود 
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میـانگین   نـرخ بهـره  و ارزي الزم اسـت و اگـر   ی لتسهیالت ریا ریالمیلیارد  3350توجه به اینکه 
با توجه بـه   يبهره ارزنرخ  است و  %16ی لبهره ریانرخ چون باشد  %12تسهیالت ارزي و ریالی 

 این هزینه نیز. شود میدرصد  LIBOR+2 تسهیالت گرفتنداینکه بعضی از صندوق ذخیره ارزي 
بـراي هـر    نظر بگیرم ساله در 15ا رالك هاستاگر  .شدخواهد هزار ریال براي هر تن  120 بالغ بر

مـت تمـام شـده یـک تـن کـه       یقال باشـد  ری هزار 150 هر تن و اگر هزینه تولید ریال 87000 تن
سـیمان   قیمـت شود در صورتی که  ریال می هزار 490حدود  تولید کنندن کارخانجات همین اآل

   .است هزار ریال 360تنی 
 : سود مورد انتظار سهامداران هر تن •

 میلیارد 70*  %20=میلیارد 14/ میلیون  تن 1=  ریال  140,000

 :هر تن بهرة تسهیالت دریافتی •

 میلیارد 350+  250=  600% *12/ میلیون تن 1=  ریال  120,000

 :هزینۀ استهالك هر تن •

  میلیارد  1300/  15) استهالك/ (تن  1,000,000=ریال    87,000
 :...)دستمزد،برق،سوخت و(هزینه تولید  •

 ریال 150,000   

 :در طرحهاي جدید قیمت فروش یک تن سیمان •

  ریال 497,000
تـأمین منـابع   سـیمان  صـنعت   یـۀ یم، نیاز اولا  هکه کرد اعتباري ا گشایشبلذا بر این اساس 

طـرف   ی است یعنی در حقیقت مشکل اصلی صنعت سیمان با تولید بیشتر و عرضه بیشـتر بـر  لریا
صنعت سیمان انجام شـده   که در هاییگذاری ا نتیجه رسیدن سرمایهبتنها  عرضه بیشتر. خواهد شد

رسـید   دنبهره برداري خواهبه هایی که انجام شده زمانی زود  يسرمایه گذار .قابل دسترس است
میلیـارد دالر ارز   5/1بـیش از   اند هشداعتبار طرحهایی که گشایش  .آن فراهم باشد نگیکه نقدی

اسـت   نگیتنها مشکل، مشکل نقدی رسیدن آنها بهره برداري بهو براي  اند به خود تخصیص داده
اقتصـادي  توجیه  هاطرحو باشد  مناسبشد که قیمت سیمان  نقدینگی هم موقعی تأمین خواهدو 

 4بجـاي   نشود سـوابق گذشـته نشـان داده   تأمین براي این طرحها الزم اگر نقدینگی  .دنباشداشته 



  مجموعه مقاالت    28
مشـکالت  و  بـود سـال خواهـد    8تـا   6بـرداري   مدت زمان الزم براي رسیدن به مرحلۀ بهـره  سال

   .بیشتر خواهد شدنیز عرضۀ سیمان و نتیجتاً افزایش قیمت آن 
  :بطور خالصه

l عرضه بیشتر آن حل خواهد شد مشکل کمبود سیمان با تولید بیشتر و.  

l    در صـنعت سـیمان     عرضه بیشتر تنها با نتیجه رسیدن سرمایه گذاري هـاي انجـام شـده
  .قابل دسترسی خواهد بود

l  ید کـه  بـرداري خواهـد رسـ    سرمایه گذاریهاي انجام شده زمانی تسریع و زودتر به بهـره
  .نقدینگی آن تامین شده باشد

l    نقدینگی زمانی به موقع تامین خواهد شد که قیمت سیمان تعدیل شده باشـد و طرحهـا
از توجیه اقتصادي مناسبی برخوردار باشند و سرمایه گذاران با رغبـت بیشـتري در ایـن    

  .صنعت سرمایه گذاري نمایند
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  1ن در ایران و جهانانداز عرضه و تقاضاي سیما چشم
  

  دکتر حسین حشمتی موالئی                2دکتر بیژن بیدآباد
  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه

  
  بینی اقتصاد سیمان، سیمان ایران، سیمان جهان، پیش : کلیدواژه

  
  چکیده
 600 ودحد یرقمبه کیلوگرم  360چیزي حدود از در کشور سرانه مصرف سیمان  

، محاسبات انجام شدهبراساس . شود براي هر فرد پیش بینی می سال آینده، 20کیلوگرم در 
امکان صدور خواهد شد که در آتیه در کشور باعث ایجاد مازاد عرضه عرضه و تقاضاي سیمان 

میلیون تن  19، به 1388سیمان ایران در سال  مازاد عرضۀ. آن به خارج از کشور باید فراهم شود
عالوه بر بازارهاي صادراتی کشورهاي حوزه خلیج فارس و نیز دریاي خزر، . خواهد رسید

بینی  امکان پیوستن افغانستان و عراق به کشورهاي وارد کننده سیمان از ایران کامالَ قابل پیش
لزاماتی است که همچنان باید در مورد آن است و بنابراین توسعه و رشد تولید سیمان نیازمند ا

ریزي دقیق و جدي براي امکانات خاص بارگیري و تجهیز بنادر و نیز  برنامه. ریزي نمود برنامه
امکانات نگهداري و دپوي مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی مد نظر  قرار گیرد زیرا در 

ش قیمت سیمان ناشی از عرضۀ زیاد هاي تولیدکنندة سیمان، با کاه غیر این صورت کارخانه
، ناگریزند تولید را کاهش داده و یا با رقابتی ناسالم در بازار فعالیت تیسیمان در سالهاي آ

 .در این حال احتمال بحران در این صنعت استراتژیک افزایش خواهد یافت. نمایند

ان از متوسط ساختمان در جه. حاکی از رشد صنعت ساختمان در جهان هستند ها بینی پیش

 

به  کهت جهانی بر صنعت سیمان اثر الحاق ایران به سازمان تجاردربارة  یلیفصتیک بررسی برمبناي این مقاله  -1
تحقیقات سیمان دانشگاه ریزي و  دفتر برنامهسفارش شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و از طریق 

  . انجام گردیده تدوین شده استصنعتی امیرکبیر 
2-        http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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رود کـه تقاضـاي    در مجمـوع انتظـار مـی   . برخوردار خواهد بـود  2007رشد ساالنه تا سال % 6/4

تقاضـا بـراي   . درصـدي رشـد یابـد    4الی 2جهانی وتولید سیمان در خالل دهه آینده با نرخ رشد 
در شرایطی که مصارف جدیدي براي سیمان کشف شود بـیش از ایـن    استسیمان حتی ممکن 

توانـد اثـرات    مسائلی از قبیل گرم شده کرة زمین و باال آمـدن سـطح آب دریاهـا مـی    . درشد یاب
  .مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته باشد

  
   قدمهم

هاي مختلف دارد و لذا بررسی مـداوم   سیمان نقش مهمی در اقتصاد ایران و جهان از جنبه
لـف تولیـد و تجـارت و محـیط     هـاي مخت  این صنعت با توجه به تحوالت سریع جهانی در بخـش 

    .زیست و ارتباطات از ضروریات کارا نمودن این صنعت است
اي مختلـف اقتصـادي،   هـ  در ایران همانند سایر کشورها توسعه صنعت سـیمان طـی برنامـه   

هاي اول، دوم و سوم، توسعه صنعت سـیمان مـورد    قبل از انقالب، طی برنامه. است شدهپیگیري 
گذاري بیشتر بخـش خصوصـی فعـال بـوده و دولـت سـهم        ر این سرمایهتاکید بوده است لیکن د

مـورد   1336تـا   1332در برنامه پنجساله اول کـه بـین سـالهاي     1.کمتري در این میان داشته است
طرح توسعه سیمان در سـیمان ري و   2شرکت جدید سیمان ایجاد گردید و  5 ،اجرا قرار گرفت

  . تن رسید 492000به  1336ید سالیانه سیمان در سال د، بطوریکه تولمسیمان شرق به اجرا درآ
  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 

 

  دورنما و برنامه پنجساله آتی، وزارت صنایع و معادن ) 1380مهر (دفتر صنایع معدنی  - 1
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بین شرکتهاي تاسیس شده تا پایـان برنامـه عمرانـی اول، تنهـا سـیمان ري بـه عنـوان یـک         
تی تاسیس گردید و سایر شرکتها که شامل سیمان فارس و خوزستان، شرق، شـمال،  شرکت دول

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  1342ین سالهاي ساله سوم ب 5عمرانی 
خـط   19کارخانـه بـا    10تعداد کارخانجات سیمان تا اواخر برنامـه سـوم بـه    . به اجرا گذاشته شد

  1.تن در روز افزایش یافت 5660تولید و ظرفیت اسمی 
در دورة اول  .ر داددوره مورد بررسـی قـرا   4توان وضعیت سیمان را در  بعد از انقالب می

باشـد، بـا توجـه بـه وضـعیت انقالبـی، مـدیریت و مالکیـت          مـی  1358تـا   1357که بین سـالهاي  
بـا   1366تـا   1358د، لیکن در دوره دوم، یعنی سالهاي یکارخانجات سیمان با بحران مواجه گرد
و کنتـرل   هاي معوقه افتتـاح و بـا توجـه بـه کمبـود سـیمان       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  حدودي موجب گسترش این صـنعت  قطعات یدکی تا 

، توسـعه صـنعت سـیمان بطـور مشـخص قابـل مشـاهده اسـت زیـرا اکثـر           1373 – 1380سـالهاي  
برداري رسیده و با کاهش دخالت دولت، عرضه سیمان در بازار سیاه بـه حـداقل    ها به بهره پروژه

  . دانستغازي براي صادرات سیمان توان این دوره را آ رسید و بطور کلی می
هایی است که در  به طور کلی توسعه صنعت سیمان و افزایش ظرفیت تولیدي آن از برنامه

حال حاضر مورد توجه وزارت صنایع و معادن است و طبق برنامۀ این وزارتخانه حداقل افـزایش  
ه صـنعت سـیمان از دو   توسـع . میلیون تن در دستور کار قرار گرفته است 60ظرفیت تولید تا حد 

، 1385رسد تا سال  جهت مورد تاکید قرار گرفته، یکی افزایش طبیعی جمعیت است که بنظر می
رسـد   ر میظبودن جمعیت کشور است که بن جواناز مرز یکصد میلیون نفر تجاوز نماید و دیگر 

 

هـاي سـیمان کشـور، مجلـس و پـژوهش، سـال اول        ناکامی در اجراي پروژه هاي ریشه) 1372(اشراقی، امین  - 1
   .شماره دوم
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نیـاز بـه   سـال قـرار دارنـد،     20با ورود نیمی از جمعیت کـه در حـال حاضـر در داالن سـنی زیـر      

ریزي  داده و در صورت عدم برنامه 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  . عت در سایر بخشهاي اقتصادي نیز مورد نیاز و تقاضاي جدي اسـت در امر مسکن، این صن

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

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

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

گزارش شده است که تفاوتهاي اصلی در احتساب فروض مختلف در آمار جمعیت و احتسـاب  
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 
شـود و   پـیش بینـی مـی   ساله  20در یک افق براي هر فرد بر رقم سرانۀ مصرف فعلی برا 8/1-5/1

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

همـانطور کـه   . توسعه شهرسازي اسـت  مسئله مهم دیگر در رابطه با اهمیت صنعت سیمان
نقش مـوثري در توسـعه ظرفیتهـاي تولیـدي ایـن صـنعت        70دانیم، توسعه شهرسازي در دهه  می

تـا اواسـط   ) بی شـهربانو  بی(در واقع از افتتاح اولین کارخانه سیمان در جنوب تهران . داشته است
، لــیکن شــروع دار نبــواي برخــورد ، تولیــد ســیمان در کشــور از جایگــاه قابــل مالحظــه 80دهــۀ 

موجـب گردیـد کـه ظرفیتهـاي جدیـدي در ایـن        80و اوایـل دهـۀ    70شهرسازي در اواخر دهۀ 
بدیهی اسـت  . اندازي شود و تحولی قابل مالحظه در توسعه این صنعت صورت گیرد صنعت راه

توسعه صنعت سیمان با توجه به عوامل تولید ارزان قیمت در کشور از نظـر اقتصـادي بـا کشـش     
ریزي براي افزایش ظرفیتهاي تولیـدي   مواجه باشد و این امر در صورتیکه برنامه تواند لوبی میمط
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  . گذاري کمتري نسبت به سایر صنایع مواجه باشد تواند با ریسک سرمایه صورت گیرد می
مـوفقیتی ممتـاز   در حد نیاز فعلی  بیشکم و کارخانه و تولیدي  40حدود اگر چه ایران با 

بدست آورده است لیکن توسعه این صـنعت را نبایـد صـرفاً از دیـدگاه نیازهـاي       در سطح منطقه
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 بـه گسـترش کشـورهاي خلـیج    
ستان و عـراق را کـه بـزودي نیـاز بـه بازسـازي خواهنـد داشـت را         شمالی و کشورهایی مثل افغان

توان از پائین بودن  پاسخگو باشد و بدیهی است با توجه به نزدیک بودن این کشورها به ایران می
  . هزینه حمل و نقل استفاده نمود و از ورود رقباي خارجی به بازارهاي منطقه جلوگیري نمود

بلکه بازار برخی کشورهاي کوچک اروپـایی نیـز کـه بـا      امروزه نه تنها کشورهاي منطقه،
د هـدف مطلـوبی بـراي صـنعت     نـ توان یست مواجهند، مـی زآلودگی محیط نامطلوب بودن مسئله 

 -مشـارکت همـین کشـورها   بـا    -طریـق بـا ارتقـاء فنـاوري تولیـدي       د و از ایننسیمان ایران باش
 .آید د سیمان در ایران بوجودتوان امیدوار بود که وضعیت مطلوبی در انتظار تولی می

  )هزار تن( انقالب زاظرفیت اسمی تولید سیمان بعد 
 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  
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1367 16300 1381  29550  
1368 17000 1382  30836  
1369 17000 1383  32053  
1370 17000 1384    

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

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 روندي صعودي را نشان می زیرجدول و نمودار طبق  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
کشور،  یهاي سوم و چهارم عمران همزمان با اجراي برنامه 1352تا  1342در دورة ده ساله 

http://www.min.gov.ir
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و  باشـد  مـی  افـزایش ظرفیتهـاي تولیـدي   درصد رشد داشته است کـه ناشـی از    440تولید سیمان 
 سـن اند که ناشی از فشار تقاضا و  بینی شده تولید کرده واحدهاي تولیدي بیش از ظرفیتهاي پیش

نیـز بـا افـزایش بهـاي نفـت و شـتاب گـرفتن         1357تـا   1352در دوره . بوده است ها کارخانه کم
بـوده اسـت، بـار دیگـر     اي عمرانی ه کشور و نتیجتاً هزینهتقاضاي سیمان ناشی از افزایش درآمد 

سـال گذشـته    15نسـبت بـه    1357داشته و در اینحـال تولیـد سـال     اي قابل مالحظهافزایش تولید 
  . درصد رشد داشته است 942حدود 

  در ایران 1383تا  1342روند تولید سیمان بین سالهاي 

  w.min.gov.irww 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
، تولید سیمان کشور دچار افت و خیزها و نوساناتی بـود کـه بـه تـدریج بـا      1367انقالب تا سال 

تولیـد و عرضـه سـیمان رشـد      اًگـذاریهاي الزم، مجـدد   رداري از واحدهاي جدید و سرمایهب بهره
هاي اولیـۀ  در این سالها تا حدودي به علت وضعیت ناشی از مسائل انقالب، تولیـد در سـال  . یافت

بـوده  مالحظـه  بطور نسبی با رکود مواجه بود که این شرایط در تمامی صنایع قابـل   1357بعد از 
و آسـیب دیـدن مکـرر واحـدهاي تولیـدي و عـالوه بـر آن         ایران و عـراق وع جنگ با شر. است

شد و  یتخریبهاي ناشی از جنگ مگذاریهاي مجدد و جبران  محدودیتهاي ارزي که مانع سرمایه

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1342 1352 1357 1362 1367 1373 1375 1377 1381 1382 1383



  مجموعه مقاالت    36
، شتاب اولیه تولید رو به افول گذاشته و ي توسعهگذاري و ساز و کارها با توجه به کندي سرمایه

، در نهایت رشـد تولیـد در سـال    65درصدي در سال  6/0ک کاهش سرگذاشتن ی پشتپس از 
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   لید و بـی تولید در همین دوره، کاهش چشمگیر بازده تو

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

استفاده از ظرفیتهاي خالی واحدهاي تولیدي، صنعت سـیمان رونـدي افزایشـی بـه خـود گرفـت       
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    
. همزمان با خارج شدن واحدهاي فرسوده و غیراقتصادي از فرآیند تولید، رو به کاهش گذاشت

هاي اول و دوم بـه خصـوص بـین     گذاریهاي صورت گرفته در طول برنامه سرمایه برداري از 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 بهبود بازده تولید و استفاده بیشتر هاي قبل، نشان دهندة سال

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

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

  .هزار تن افزایش داشته است 30466هزار تن به  20100مان از ، تولید سی1382تا سال 
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  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
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 %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 

http://www.irancement.com
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رداري از ظرفیتها را تـابعی از متغیرهـاي مـدیریتی و    ب توان نوسانات نرخ بهره بطور کلی می
بـرداري از ظرفیتهـاي    طی در فقدان امکان بهرهمحیطی دانست و در این میان نقش متغیرهاي محی

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      مرانی و بازار مسکن میهاي ساخت و ساز، ع 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
بـرداري از ظرفیتهـا    خ بهـره طلبد، نر 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

دیـدة  محصول به مناطق داراي تقاضاي بیشتر، در فصـول کـاهش تقاضـا، از شـدت اثرگـذاري پ     
این امکان بـا محـدودیت   ، بسته بندي وهاي باالي حمل و نقل  فصلی کاست، لیکن تحمیل هزینه

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       تقاضا که خود تابع بودجهاز 
، 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،          
هش داوطلبانه تولید و رقابت ناسالم و شکستن پیاپی قیمتهاي مصـوب  هاي تولیدي به کا 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   300ها بـین  در واحـد  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  
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 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  ظرفیت آتی تولید
ن در سالهاي آینده تحت تاثیر دو عامل قابـل پـیش بینـی اسـت،     به طور کلی عرضه سیما 

هــاي موجــود ســیمان و دیگــر از طریــق  یکــی از طریــق افــزایش ظرفیــت بهینــه ســازي کارخانــه
  . سیمانتولید اندازي واحدهاي جدید  راه

اي کـه از طریـق وزارت    تـوان طبـق برنامـه    آالت سـیمان، مـی   با توجه به فرسودگی ماشین
در ابتـداي  هاي موجـود   ن در رابطه با افزایش ظرفیت از طریق بهینه سازي کارخانهصنایع و معاد

 زیر، روند بهبود ظرفیتهاي تولیدي را در واحدهاي سیمان طبق جدول 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     7/8بود خطوط فرسوده به میزان اسمی از طریق به
برنامه برخی واحدها مثل سیمان خوزستان در یک سال، برخی واحدها مثل سیمان تهـران در دو  

بهبود و بهینه سازي  اقدام بهسال متوالی و سایر واحدها مثل سیمان ارومیه در دو سال غیر متوالی 
  . نمود خواهندخطوط تولید 

بینـی دفتـر صـنایع معـدنی وزارت صـنایع و معـادن        برنامۀ ذیل آخـرین اصـالحات و پـیش   
بر اساس ایـن برنامـه بـا احتسـاب دخالـت      . طرح گردیده است 1384باشد که در ابتداي سال  می

بینـی ظرفیـت    پـیش ) طی سال مربوطه(برداري  اندازي طرحها و بدون احتساب زمان بهره زمان راه
  :ن طبق زمانبندي جدول زیر خواهد بودتولید سیما

  در سال تن سازي واحدهاي قدیم، و بهینهاندازي واحدهاي جدید  راه سیمان باافزایش تولید 
  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد

          1000000  فارس نوسیمان 
          600000   کویر کاشانسیمان 
          1080000  1ساوه سیمان 
          1000000  فراز فیروزکوهسیمان 
          1080000  بوهروك یزد سیمان



 41    سمینار اقتصاد سیمان ایران

  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
          300000  قشمسیمان 
          1000000   تهران سیمانتوسعه 
          30000  ارومیهسیمان سازي  بهینه
          330000  هگمتانسیمان  سازي بهینه
          330000  اردبیل سیمان سازي بهینه
          210000  خوزستانسیمان  سازي بهینه
          300000  ن کردستانسازي سیما 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

      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
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  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
      1000000     توسعه سیمان بجنورد
    1000000       سیمان عمران انارك
    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         سیمان فیروزکوه شرق

  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
  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  ظرفیت اسمی تولید در پایان سال
  7774000  11112000  9508000  6698000  3241000  ازياند با احتساب زمان راه جمع

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

کششهاي برآورد شده نسبت به سرمایه و نیـروي انسـانی بترتیـب     .مقیاس در صنعت سیمان است
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     1372یی صـنعت از سـال   در عـین حـال میـانگین کـارآ    . تولید نموده است

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 

خـی بنگاههـا نظیـر    گرچـه بر . 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  ه اندازه گیري کارآیی صنعت سیمان در بخشهاي مختلـف مـی  نیز ب 2صامتی
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      رد شده نشان مینتایج برآو. 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  نههمچنین به برآورد کارآیی نیروي کار در کارخا

 

، پایاننامه کارشناسی ارشـد، دانشـگاه عالمـه    "اندازه گیري کارآیی فنی صنعت سیمان در ایران"دادرس رامین، 1
 1378طباطبایی، 

، وزارت امور اقتصـادي و دارایـی، معاونـت امـور اقتصـادي،      "طرح کاهش مقررات دولت"صامتی مرتضی،  - 2
1374 .  
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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  رمایه بـوده خصوصی داراي باالترین میزان کارآیی نسبت به س

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  ی در ردهتولیـد بــوده و پــس از آن شــرکتهاي بخــش خصوصــی و دولتــ 
هـاي   دهد که شـرکتهاي بـا بـاالترین کـارآیی داراي هزینـه      در واقع این نتایج نشان می. گیرند می

هـاي   دهد که بنگاههاي دولتی داراي هزینـه  بعبارت دیگر نتایج نشان می. اند تري بوده تولید پایین
طـول زمـان مطمـئن بـوده و بـه نـوعی       اند چرا کـه از دریافـت سوبسـیدهاي بـاال در      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  1382ال ستا  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
  :مدل داریم طبق این .شناخته شدو قیمت سیمان بر عرضه سیمان مؤثر   سیمان

LOG(IRYCD)= 
3.738+0.035*LOG(IRWPRICE)+0.283*LOG(NCAPACITY)+0.578*LOG(IRYCD(-1)) 

  : باشند میطه فوق متغیرهاي وابسته و مستقل به شرح زیر بدر را
 IRYCD تولید سیمان در سال برحسب تن

 IRWPRICE شاخص قیمت عمده فروشی سیمان

 NCAPACITY سب تنظرفیت اسمی تولید روزانۀ سیمان برح
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Dependent Variable: LOG(IRYCD) 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/04   Time: 13:38 
Sample(adjusted): 1964 2002 
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
ــه   ــه مالحظــ ــانطور کــ همــ

شود، ظرفیت سـازي، مهمتـرین    می
نقش را در عرضه سیمان داشـته در  
حالیکه قیمت عمده فروشی سیمان 

ــش ضــعیف  ــري  نق در عرضــه را ت
و ایـن امــر   نمایـد  سـیمان بـازي مـی   

ــ  و زا  رونحــاکی از نقــش عوامــل ب
گــذاري  مشــکالت ناشــی از قیمــت

درصد تغییـرات متغیـر    99در مدل فوق متغیرهاي مستقل، . توسعه این صنعت استراه در دولتی 
 (t)هـاي   وابسته یعنی عرضه سیمان را توضیح داده و کلیه ضرایب متغیرهـاي مسـتقل طبـق آمـاره    

بطـور مناسـب انتخـاب    در مجموع  دهد که متغیرهاي مستقل نشان می Fآماره . دنباش دار می معنی
جمـالت اخـالل پشـت    نمایانگر عدم وجود همبستگی بـین   (DW)بین واتسون ورشده و آماره د

  . باشد میسرهم 
هـاي موجـود    رونـد بهینـه سـازي کارخانـه    ا استفاده از اطالعات توان ب عرضه سیمان را می
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بـا اسـتفاده از   جدیـد سـیمان    تولید از طریق راه اندازي واحـدهاي  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   

  :بینی عرضۀ سیمان استفاده خواهیم کرد نتایج الگوي زیر براي پیش
 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 

ــد ارقــام واقعــی و   نمــودار زیــر رون
ــۀ پســماند را    ــده و جمل ــرآورد ش ب

ــی ــان مـ ــد نشـ ــتفاده از  .دهـ ــا اسـ بـ
اطالعـــات افــــزایش ظرفیــــت در  
ســالهاي آینــده رگرســیون فــوق را  

حــل  1388تـا   1384بـراي سـالهاي   
با حل این به عبارت دیگر . کنیم می

معادله عرضۀ سیمان بـراي سـالهاي   
در ابتـدا ظرفیـت اسـمی سـیمان را براسـاس اطالعـات ظرفیـت اسـمی         . شـود  بینی می مزبور پیش
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ها ناشـی از احـداث واحـدهاي جدیـد، بهینـه سـازي ظرفیـت خطـوط،          موجود و افزیش ظرفیت
طبـق جـدول و   ج نتـای . کنـیم  طرحهاي توسعه و افزایش ظرفیت براي سـالهاي آتـی محاسـبه مـی    

  : باشند زیر مینمودار 
  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 

Obs سال IRYCD IRYCDF 

2004 1383 32190000 31586335 

2005 1384  34023991 

2006 1385  37618338 

2007 1386  42830129 

2008 1387  49747310 

2009 1388   57259358 

  
  اقتصاد سنجی تقاضاي سیمان الگوي

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 
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درصد مصرف سیمان را بـه خـود اختصـاص داده     65، 1365ر سال عمرانی دهاي  گذاري سرمایه

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

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

رانه و تقاضاي سیمان عالوه بر قیمت، تحت تاثیر عوامل مختلفـی مثـل افـزایش درآمـد سـ     
. رو به افزایش بـوده اسـت  با یک روند صعودي همواره توسعه کمی و کیفی مسکن و ساختمان 

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          

ایران، تقاضا براي سیمان بـیش از پـیش از اهمیـت بیشـتري برخـوردار خواهـد        خیز مختلف زلزله
  . بود

به این ترتیب مدل تقاضاي سیمان را بر اساس متغیرهاي قیمت و درآمـد ملـی طبـق رابطـه     

http://www.mim.gov.ir
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  :مورد برآورد قرار گرفت 1382تا  1342زیر بین سالهاي 
LOG(CONSD)=4.136-0.208*LOG(IRWPRICE)+ 0.910*LOG(IRGDPNF) 
+0.059*@TREND- 0.267*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=  99/0با توجه به 

متغیرهـاي مسـتقل   مبین این است که مجموعۀ  Fآمارة . دهد توضیح میتقاضاي 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 

 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 مینمودار زیر روند جملۀ پسماند را نشان 
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نظــر بـــه اینکــه متغیـــر قیمـــت در   

ــیش ــدت کــاربرد   پ ــدهاي بلندم ــی رون بین
ــري دارد ــراي   1کمت ــر ب ــذا از الگــوي زی ل

. کنیم بینی مصرف سیمان استفاده می پیش
به این ترتیب مدل تقاضـاي سـیمان را بـر    

تولیـد ناخـالص داخلـی    اساس متغیرهـاي  
طبـق  و تـأخیري مصـرف سـیمان     غیرنفتی

ــین ســ  ــر ب ــا  1342الهاي رابطــه زی  1383ت
    .نماییم میبرآورد 

  : 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
  .ول استفاده شده استبراي تفاضل مرتبۀ ا Dو اپراتور 

IRGDPNF 

 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

الص داخلـی  محسوس مالحظه شدند ولی به دلیل همخطی با تولید ناخـ  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. ه به وضوح قابل مشاهده نیستشد
 

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

ۀ زیادي در این ارتباط هاي اولی 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
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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
ــر اســاس مــدل فــوق  تقاضــاي   ب

بینـی   سیمان را در سالهاي آینده پـیش 
ــی ــد  . نمــاییم م ــزایش تولی براســاس اف

% 8بـا متوسـط رشـد    ناخالص داخلـی  
ــارم   ( ــۀ چه ــأخوذ از مســتندات برنام م

تقاضـاي سـیمان طبـق    ، سالیانه )توسعه
بینـــی  زیـــر پـــیشجـــدول مـــودار و ن

  .شود می
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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 

  
تـوان عرضـه و تقاضـاي سـیمان در سـالهاي       بر اساس محاسباتی که شرح آنها گذشت مـی 

بینی تولید و مصرف و مازاد قابـل صـدور سـیمان را     جدول زیر میزان پیش. آینده را مقایسه نمود
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ارقـام تولیـد سـیمان مبتنـی بـر ظرفیـت           . دهـد  در سالهاي آینده نشان می

هاي ارائه شده براي سالهاي مذکور در جدول زیر است و چنانچه ایـن   اي مقرر در برنامهه سازي
ظرفیت سازیها طبق برنامه پیش نرود نه تنها مازاد قابل صدور نخواهیم داشت بلکـه کسـري هـم    

  .در سیمان کشور وجود خواهد داشت

 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  
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  سیمان  تجارت خارجی
تـوان   با توجه به توسعه صنعت سیمان و پیش بینـی تقاضـاي داخلـی ایـن محصـول مـی        
مقـام   ایران در حوزه خاورمیانه، بعد از مصر، دومـین . نمودبینی  سیمان در ایران را پیش صادرات

تولید در خاور میانه را داراست و این در حالیست که بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در جهـان  
باشـند،   میلیون تن می 85 و 87و  510کشورهاي چین، ژاپن و آمریکا با تولیدي به ترتیب معادل 

ر توان گفت مصـرف بـ   در صورتیکه تقاضاي جهانی آینده سیمان را مورد مالحظه قرار دهیم می
میلیون تـن در   1875به حدود  1999میلیون تن در سال  1439هاي انجام شده، از  بینی اساس پیش

درصـد   34یعنی با رشدي معـادل  . خواهد رسید2010میلیون تن در سال  2105و رقم  2005سال 
کشـور   21در میان کشورهاي جهان، ایـران در بـین   . ساله روبه رو خواهد بود 10طی یک دوره 

بر اساس مطالعات انجام شده، توسـط وزارت  . را داراست 14ف کننده سیمان، مکان عمده مصر
کیلوگرم اسـت،   500بازرگانی در حالیکه متوسط مصرف سرانه در بین کشورهاي توسعه یافته، 

عت تولید و صادرات و واردات ضیو زیرجدول . باشد کیلوگرم می 300این رقم در کشور ایران 
چنانچه ضـریب رشـد تقاضـاي داخلـی را بـه      . دهد وي متوسط نشان میسیمان را طبق یک سناری

. شود بینی می ذیل پیشجدول به شرح  در سالهاي آیندهتقاضا  ضعیتو هیمسالهاي آتی تسري د
هاي نصب شده فزونی دارد و همچنین افزایش  با عنایت به اینکه تقاضاي داخلی نسبت به ظرفیت

کیلـوگرم   400رود افزایش مصرف سرانه کشور بـه   ظار میسیمان سالهاي آتی، انتتولید ظرفیت 
  . براي آینده این صنعت وجود داشته باشد داخلی نامتعادلیو بازار  1افزایش یابد

 

ارقام متعددي براي سرانۀ سیمان محاسبه شده که این ارقام با فروض متفاوت اختالف زیادي با هـم دارنـد و از    1
ان را از نسـبت سـادة   چنانچـه نسـبت سـرانه مصـرف سـیم     . باشـند  کیلوگرم براي هر نفر متفاوت می 450تا  300

گزارش شدة  1382بر جمعیت سال ) تن 30466464( 1382مصرف سیمان گزارش شدة وزارت صنایع در سال 
کیلوگرم براي هر نفر خواهد  455بدست آوریم مصرف سرانۀ سیمان حدود ) نفر 66991573(مرکز آمار ایران 

گـزارش شـده اسـت    کیلوگرم  360حدود چیزي  ،سرانه مصرف سیمان کشوراین رقم در محاسبات دیگر . شد
که تفاوتهـاي اصـلی در احتسـاب فـروض مختلـف در آمـار جمعیـت و احتسـاب مصـارف مختلـف سـیمان و            

و  سال آینده 20به هر حال با توجه به فروض مختلف رشد جمعیت در . استمالحظات تجارت خارجی سیمان 
در یک براي هر فرد بر رقم سرانۀ مصرف فعلی برا 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
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ضمن  کشورسیمان  بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادراتدر ) 1380( 1بخشی جفرودي

می و دسترسی آسان به به دلیل شرایط خاص اقلیبررسی شرایط مناسب تولید سیمان در ایران 
ایران را از  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
 :اشدب 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 جمعیت کشورهاي واردکننده اثر میزان  •

 .سیمان ایران صادرات فاصله کشورهاي واردکننده بر میزاناثر  •

 .یرانسیمان ا 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 متغیرهاي مستقل

 - سیمان ایرانوارد کننــده با میزان صادرات  تا کشورهاي واردکننده و درآمد کشورهــاي
 هاي مربوطه تحلیل 1366-77سالهــاي براساس اطالعات فصلی . نماید می - وابسته وان متغیربعن

بغیر از (کلیه عوامل فوق گیرد که  میچنین نتیجه وي . ها برآورد شدند انجام و رگرسیون
میان نرخ  مؤثر می باشند و در اینسیمان ایران  بر میزان صادرات) واردکننده جمعیت کشورهاي

  .رین تأثیر و درآمد کشورهاي واردکننده کمترین تأثیر را دارندارز بیشت
آمار نشان با استفاده از  در استان اصفهان سیمان بررسی مزیت نسبی صنعتدر  2فرهمند

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

از رکود بازار محصول مطرح گشته  وگیريبراي جل سیمانصادرات  کاسته شده و ضرورت

                                                                                                                                         
 .که تاکید بر توسعه این صنعت بیش از پیش از اهمیت بیشتري برخوردار است

دانشکده . دانشگاه اصفهان. کشورسیمان  ر میزان صادراتبررسی عوامل مؤثر ب). 1380(مهدي بخشی جفرودي  1
 .امور اداري و اقتصاد

دانشکده امور . دانشگاه اصفهان. در استان اصفهان سیمان  بررسی مزیت نسبی صنعت). 1380(حسینعلی فرهمند  2
 .اداري و اقتصاد



 55    سمینار اقتصاد سیمان ایران

کشور را در  سیمان واحدهاي مهم تولید 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 ابیشده است که مزیت نسبی این بخش از صنعت استان را ارزی
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
 سیمان نین شرکتهمچ. باشد میواجد مزیت نسبی  سیمان است که استان اصفهان در تولید

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

 .باشد کشش می بی سیمان افزایش قیمت جهانی با کشش و نسبت به سیمان کاهش قیمت جهانی
  .باشد کشش می بی) افزایش یا کاهش(نسبت به تغییرات نرخ ارز  DRC همچنین

زیر، عرضـه و تقاضـاي    نمودارهاي سیمان، و  کارخانه افزایش ظرفیتاز 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  نمودار زیر از جدول مقایسه پـیش . ودخارج از کشور باید فراهم ش
الزم به ذکر است که ارقام تولید سیمان مبتنـی  . 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
مه پیش نرود نه تنها مازاد قابل صدور نخـواهیم داشـت بلکـه    چنانچه این ظرفیت سازیها طبق برنا

  .کسري هم در سیمان کشور وجود خواهد داشت
  )میلیون  تن(نمودار امکان صدور سیمان در سالهاي  آینده 
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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
میلیون تن خواهد رسید، و بـا توجـه بـه نیـاز کشـورهاي همسـایه،        19، به 1388سال  دردر ایران 

عـالوه بـر بازارهـاي صـادراتی      .گـردد  این صنعت بیش از پیش فراهم میمحصول امکان صدور 
خزر، امکان پیوستن افغانستان و عـراق بـه کشـورهاي    کشورهاي حوزه خلیج فارس و نیز دریاي 

 تولیـد سـیمان  و رشـد  بینـی اسـت و بنـابراین توسـعه      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
در و نیز امکانات نگهداري و دپوي مناسب با توجه بـه  امکانات خاص بارگیري و تجهیز بنابراي 

کننـدة  هـاي تولید  قـرار گیـرد زیـرا در غیـر ایـن صـورت کارخانـه        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 نمایندالم با رقابتی ناسیا و  ادهکاهش د راتولیدي ممکن 
  .بحران در این صنعت استراتژیک افزایش خواهد یافت

آالت مورد نیاز تولیـد سـیمان از    درصد تجهیزات و ماشین 30تا  20در وضعیت فعلی فقط 
بـه  توان با ارتقاء فناوري، این نسبت را که شامل جع 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 یکــی از مباحــث مهــم در تســخیر مــداوم بازارهــاي صــادراتی  . نزدیــک نمــود

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

امکانات خاص بـارگیري و تجهیـز بنـادر و    براي ریزي 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   دة سیمانکننهاي تولید غیر این صورت کارخانه
با رقـابتی ناسـالم   یا و  ادهکاهش د راظرفیتهاي تولیدي ممکن  ندناگریزسیمان در سالهاي آینده، 

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

 

  11/6/81آسیا  گروه معادن و صنایع معدنی، استحکام مواضع صنعت سیمان در ایران نشریه - 1
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   اوراق بهاداربورس سیمان در 
  : ابطه با بورس اوراق بهادار، مزیت اوراق سهام شرکتهاي سیمان عبارتند ازدر ر

   .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
رداري از سوخت ارزان و انرژي قابل دسترس فراوان که موجب کاهش قیمت تمام ب بهره -3

، 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  200وات برق 

  . باشد ریال می 450جهانی هر لیتر مازوت چیزي معادل 
که ناپذیري تقاضاي سیمان  وجود یک سازمان انحصاري توزیع با استفاده از کشش -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
، نماییممالحظه را را در شرکتهاي مختلف سیمان  1382اگر وضعیت نسبت مالی سال 

توان گفت بازده نسبتاً مطلوب این شرکتها در نتیجه سودي است که از یک طرف با درآمد  می
از بهاي تمام شدة پایین این کارخانجات است که طرف دیگر  ایجاد شده در بازار داخلی، و از

  .برخوردارندهزینه پائین دستمزد و  سوخت ارزان قیمت
اگر بتوان طرح ساخت یک کارخانه سیمان دو هزار تنی را در نظر گرفت و آن را مورد 
ارزیابی قرار داد، تا حدودي وضعیت آتی سهام این شرکتها در طول زمان مشخص خواهد 

یلیون دالر م 30همانطور که گفتیم ایجاد یک کارخانه دو هزار تنی، مستلزم حدود . گردید
منابع ریالی است که در صورتیکه به طور یکجا این هزینه  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  30 کنون اگر نرخ تنزیل متوسط راا. میلیارد ریال خواهد بود 600کارخانه، چیزي حدود 

سال فرض نمائیم در اینصورت، ارزش حال این  4و مدت احداث کارخانه را حدود 
شود و در اینصورت با مقایسه ارزش  گذاري حدود یک هزار میلیارد ریال می سرمایه



  مجموعه مقاالت    58
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 EPSیتوان بر اساس اقتصادي است و صرفاَ نم
به اضافه ارزش  EPSبورس سیمان باید توجه داشت که صرفاَ بر اساس مجموع سود سهام، یعنی 

  . افزوده سهام، نمیتوان آینده مالی این شرکتها را تضمین نمود
باشند و بر  ان اکثراً قدیمی میدر حال حاضر شرکتهاي سیمان پذیرفته شده در بورس تهر

از این رو مبالغ ثبت شده در دفاتر و صورتهاي مالی . اند ریال ایجاد شده 70مبناي نرخ دالر 
از آنجایی که صنعت سیمان سرمایه بر بوده و متکی به . باشد برمبناي ارزش دفتري آنها می

مهمی از قیمت تمام شده  باشد، هزینه استهالك ماشین آالت بخش اي می آالت سرمایه ماشین
هاي استهالك کمتري را نسبت به  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
دها حال اگر این واح. 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

میلیارد ریال  1000سرمایه مورد نیاز براي ایجاد یک واحد یک میلیون تنی ساالنه بیش از 
سه برابر ارزش  باشد این در حالیست که ارزش روز شرکتهاي سیمان در بورس حدود دوتا می

به طور . کند این مسئله از انحراف بازار از واقعیت حکایت می. باشد اسمی آنها به قیمت روز می
میلیارد ریال  1782هزارتن با ارزش روز  720مثال اگر بخواهیم شرکت سیمان ارومیه باظرفیت 

هزارتن با  858ظرفیت میلیارد ریال هزینه نماییم و سیمان بهبهان با 600را مجدد بنا کنیم باید 
. میلیارد ریال سرمایۀ الزم براي بناي مجدد آن الزم است 700میلیارد ریال  1167ارزش روز 

میلیارد ریال است در حالیکه رقم واقعی  1879هزارتن با ارزش روز  686سیمان شمال با ظرفیت 
کتها با ارزش اسمی شود ارزش روز شر همانطور که مشاهده می. میلیارد ریال باشد 550آن باید 

  . باشند سایر شرکتهاي سیمانی نیز به همین منوال می. به قیمت روز آنها متفاوت است
 - EPSقیمت روز سهام تقسیم بر بازده هر سهم یا ( P/Eدرحال حاضر متوسط نسبت 

شرکتهاي سیمان در بورس حول و  )دهد عکس این نسبت نرخ بازدهی هر ریال سهم را نشان می
طرف دیگر با توجه به  از. باشد که نسبت به سایر صنایع بسیار باالتر است می 20حوش زیر
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جهانی شدن، قیمت مواد اولیه و سوخت، و حتی دستمزد که جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد 
نمود، باعث افزایش بهاي تمام شده سیمان خواهد گردید و بنابراین افزایش قیمت سهام در 

آسیب جدي تهدید و اي شکننده گردد، وضعیت رقابتی سیمان را مورد صورتیکه منجر به حبابه
  . قرار خواهد داد

بخشهاي غیردولتی و عمومی به ایـن   دهر چند عملکرد بازار بورس، کمک بیشتري به ورو
بـاالي ایـن صـنعت،    بـالقوة  نماید، لیکن باید توجه داشت که با توجه به ارزش افزوده  صنعت می

در حال حاضر . بهینه سازي تکنولوژي در این صنعت فراهم ساخته است فرصت مطلوبی را براي
صنعت سیمان به انحاء مختلف در اختیار دولت و مؤسسات وابسـته بـه دولـت     بخشی ازمالکیت 

همانطور که در همۀ کشورها مالحظه شده دولتی بودن مالکیت تولید عمـالً باعـث گـران    . است
در سـیمان بـه   و آزادساري سازي  سیاستهاي خصوصی .شود شدن بهاي تمام شدة محصوالت می

را از بخش دولتی سلب و در اختیار بخش خصوصی و دخالت نحو عمده به طوري که مدیریت 
  . اي در بخش سیمان پدید آورد تواند تحوالت عمده قرار دهد می

تواند به تعـادل عرضـه و تقاضـاي سـیمان کمـک       نکتۀ دیگري که میجدا از مباحث فوق 
نحوي که توقف تعداد بیشتري از واحدهاي ه هاب د تنظیم زمانهاي بازسازي و توقف کارخانهنمای

که هر واحـد در زمـان خاصـی    اتخاذ 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      مالکیت آنها به بخش خصوصی منتقل گردد، در عوض برنامـه  که اگر
مسلم اسـت در صـورت   . 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        
   .سیمان بسیار مهم است جهت ایجاد ثبات بازار

  
  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   48دنی بـه  ، رشد تجارت جهـانی مـواد معـ   2000در سال . استبوده درصدي برخوردار 
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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( 2002ال حجم تجارت جهانی در محصوالت معدنی در س
 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  تجـارت مـواد معـدنی در کـل تجـارت کـاال و در تجـارت محصـوالت         سهم
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  به خود اختصاص دادهدرصد بیشترین سهم را در تجارت کاال

این رقم براي اروپاي مرکزي، شـرقی  . درصد بوده است 5/57در محصوالت اولیه جهانی معادل 
درصد و براي خـاور میانـه معـادل     7/77براي آفریقا معادل  ،درصد 9/77و نواحی بالتیک معادل 

آسـیا وآمریکـاي التـین بـه ترتیـب معـادل       ة قـار همچنین این سهم براي . 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 

 

1-http://www.Cementdistribution.Com /industryinfo/trade.htm  Cement distribution consultant 
trade. 

http://www.Cementdistribution.Com
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پـس از صـادرات تجهیـزات حمـل و نقـل و       2002صادرات محصوالت معـدنی در سـال   
شـانگر اهمیـت صـادرات ایـن     نخود اختصاص داده است که تجهیزات اداري باالترین رقم را به 

  . نی استگروه کاالها در تجارت جها
  2002سال  درمواد اولیه برحسب نواحی  سهم تجارت مواد معدنی در کل تجارت و در تجارت

  صادرات  واردات  سهم تجارت مواد معدنی در کل تجارت کاال
  6/12  6/12  جهان 

  2/7  4/11  آمریکاي شمالی 
  3/20  9/10  ریکاي التین آم

  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  سهم محصوالت معدنی در تجارت مواد اولیه 
  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( تجارت سیمان جهان سال 

2000 6/125 5/0%- 

2001 6/130 0/4% 

2002 2/128 9/1%- 

2003 5/126 3/1%- 
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اي در  تجارت جهانی سیمان نیز همگام با تجارت سایر محصوالت معدنی از اهمیت ویژه
روند تجارت جهانی سیمان در نمودارهاي زیر و . تجارت مواد معدنی برخوردار بوده است

روند روبه رشد تجارت جهانی سیمان و اطالعات ارائه شده حاکی از . اند جدول قبل آورده شده
  .کلینکر است

 
ــ2001هــاي  در خــالل ســال ــرین    1997ـ ــن، آلمــان و فرانســه بزرگت ــاالت متحــده، ژاپ ای

  .اند بوده 2001واردکنندگان سیمان به لحاظ ارزش در سال 
بـر حسـب منـاطق    هاي به عمل آمده در خصوص رشد واردات سـیمان   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

ز در کانادا و ایاالت متحده روند نزولی خواهد داشـت امـا در کشـورهاي جنـوب شـرقی آسـیا ا      
  . افزایش نسبتاً اندکی برخوردار خواهد بود

هاي مذکور  کشورهاي ایتالیا، چین، و اسپانیا درخالل سال 1997ـ2001هاي  در خالل سال
 952/1با صادراتی معادل 2001ایتالیا در سال . شوند بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می

میلیـون دالر در   162/92ادراتی معـادل  ایران با ص. دالر در صدر جدول قرار گرفته است میلیارد
  .رده بیست و هفتم در میان صادرکنندگان سیمان قرار گرفته است

  2003 کلینکر و سیمان اي منطقه صادرات/واردات
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  مصرف جهانی سیمان

شـود مصـرف جهـانی سـیمان در خـالل       همان گونه کـه در نمـودار زیـر مالحظـه مـی     
یون میل 1138اي که مصرف از  هاي اخیر از افزایش چشمگیري برخوردار بوده است به گونه سال

 2000میلیـون تـن در سـال     1634و به سطح  1995میلیون تن در سال  1405به  1990تن در سال 
به طـور متوسـط از    1990ـ2000هاي  در واقع مصرف جهانی سیمان طی سال. افزایش یافته است

  .درصد برخوردار بوده است 3/4اي معادل  رشد ساالنه

شود که  مالحظه می. کند ان را ارائه مینمودار بعد تقاضاي مناطق مختلف جهان براي سیم
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
ه است بـه طـوري کـه    مصرف سیمان در کشورهاي شرق آسیا باالترین سهم را داشت .بوده است

% 19کشورهاي اروپایی با اختصـاص  . مصرف سیمان جهان را به خود اختصاص داده است% 48
 8آمریکـاي شـمالی بـا    . انـد  مصرف جهان پس از کشورهاي شرق آسیا باالترین سـهم را داشـته  

هاي سوم و چهارم  درصد مصرف جهان در رده 7درصد مصرف جهان و آسیاي جنوب غربی با 
  .اند فتهقرار گر
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 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       ر زیر مالحظه میهمان گونه که در نمودا
کشورهاي پرتقال، اسپانیا و یونان در باالترین سـطح بـوده در حـالی کـه مصـرف سـرانه سـیمان        

در مجمـوع  . است ترین سطح قرار داشته  هندوستان، ونزوئال، برزیل، مکزیک و مراکش در نازل
دانمارك، ایاالت متحده، آلمـان  : اند نظیر دار بودهکشورهایی که از درآمد سرانه باالتري برخور

تري قرار گرفته است ولی کشورهاي اروپـایی بـا    مصرف سرانه سیمان در سطح پایین) و سوئیس
  .اند درآمد سرانه متوسط، شاهد مصرف سرانه باالتر سیمان بوده
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  تولید جهانی سیمان

. کند ارائه می 1998 – 2002هاي  میزان تولید، جهانی سیمان را در خالل سال زیرجدول 
روند تولید . داشته استاي  قابل مالحظهرشد هاي مزبور  میزان تولید جهانی سیمان در خالل سال

  .ر بعدي نشان داده شده استاجهانی در نمود
  آمار تولید، سیمان در جهان 

 )تنمیلیون برحسب ( تولید جهان سال

1998 1540  
1999 1600  
2000 1650  
2001 1730  
2002 1800  

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 تولید سیمان و کلینکر در  1994ـ95هاي  سیمان در خالل سالتولید جهانی 
هاي مزبور با  شود کشور چین در خالل سال چنانچه مالحظه می. جدول زیر ارائه شده است

  .شود درصد تولید جهان بزرگترین تولیدکننده سیمان محسوب می 30تولید 
  
  

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls
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پس از آن آمریکا بزرگترین منـاطق   شود که پس از چین آسیا و سپس اروپا و مشاهده می
  .میزان تولید این کشورها در جداول زیر آورده شده است. باشند تولید سیمان در جهان می

  

تولید سیمان جهان
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ده تولیدکننـده  . گیـرد  چین با تولید یک سوم کل تولیـد جهـان درصـدر جـدول قـرار مـی      

وري کره، آلمان، بعدي به ترتیب عبارت بودند از ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، هندوستان، جمه
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      تفاده از انرژي ارزان تر رویههاي تولیدي بودند و به دلیل اس 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          
ن ظرفیت تولیدي برخی کشورها نظیر برزیـل و  در آمریکاي التی. 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   پـن بـه دلیـل افـزایش هزینـه     ژا. کشورهاي آسیایی بودند که کاهش تولید را تجربه کردنـد 
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تولید و رکود اقتصادي و تایوان به دلیل استخراج بیش از حد منـابع اولیـه بـراي صـنعت سـیمان      
  .شاهد رشد این صنعت بودند

  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
  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  یلندتا
  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 



  مجموعه مقاالت    70
  دورنماي سیمان جهان
ده بـا نـرخ   رود که تقاضاي جهانی وتولید سیمان در خـالل دهـه آینـ    در مجموع انتظار می

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

  .تواند اثرات مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته باشد باال آمدن سطح آب دریاها می
در . رود تولید و تقاضـاي سـیمان در ایـاالت متحـده بـا نـرخ رشـد معتـدلی 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      از جمله موضوعاتی که اقتصاد آمریکا باید نسبت به آن تصمیم.. شد

  .یمان و کلینکر استبراي ارتقاء ظرفیت تولید س
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 blendedاست منجر به افزایش تولید و مصرف سیمان مخلوط 

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    نمودار قبل پیش
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
  . بخش ساختمان خواهند داشت

 
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

در فرانسه و بلژیک ثبـات، در اسـپانیا کـاهش رشـد در شـمال ایتالیـا       : در اتحادیه اروپا
ومرکز ایتالیا شاهد کاهش رشد تولید و در یونان رشد پایدار را بازار رو به گسترش و در جنوب 

  .شاهد خواهیم بود
همـــانطور کـــه نمـــودار نشـــان 

 و% 21 ترتیـب  بـه  فرانسه و آلماندهد  می
 سـال  در را اروپـا  ساختمان بخش از% 14

 فقـط  و انـد  داده اختصـاص  خود به 2002
ــرف% 10 و% 14 ــیمان مصـ ــد را سـ . دارنـ

 عمـدة  کننـدگان  رفمصـ  ایتالیـا  و اسپانیا
ظرفیت مورد استفاده  .هستند اروپا سیمان

در تولید سیمان در اروپا به عنوان درصـد  
بکارگیري ظرفیت اسمی در جـدول زیـر   

شـود در بسـیاري از کشـورهاي اروپـا هنـوز ظرفیـت        همانطور که مالحظه می. آورده شده است
  .خالی زیادي وجود دارد

%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



 73    سمینار اقتصاد سیمان ایران

  .ی تولید سیمان خواهیم بودشاهد روند بطئ: در آمریکاي شمالی
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  ا روند صعودي گرفتهه 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

کند کـه   روند فزاینده مصرف جهانی و حجم رو به رشد تجارت جهانی سیمان ایجاب می
عضویت ایـران در سـازمان    ارزیابی دقیقی از عملکرد صنعت سیمان در ایران به عمل آید و آثار

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 
سـی آثـار   تـري بـه برر   تر و آگاهانـه  روي دست اندرکاران سیمان کشور باز نماید تا با دید عمیق

  .عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صنعت سیمان پرداخته شود
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  گیري نتیجه

نمایند  میلیون تن برآورد می 60-70را حدود  1400مراجع رسمی نیاز کشور براي سال 
  . تنی در روز را الزم دارد 3000واحد  33تا  30گذاري در  که تأمین این مقدار سیمان سرمایه

میلیون تن در دسـتور کـار قـرار گرفتـه      60ل افزایش ظرفیت تولید تا حد حداق هطبق برنام
، 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
ورود نیمی از جمعیت که در حال حاضر در داالن سنی رسد با  ر میظجمعیت کشور است که بن

 افـزایش سال قرار دارند، نیاز به واحدهاي مسکونی، تقاضاي ایـن کـاال را نیـز بـه شـدت       20زیر 
ریزي مطلوب، کشور را با مسائل و مشـکالت سیاسـی و اجتمـاعی     داده و در صورت عدم برنامه

کیلـوگرم اسـت در    360زي در حدود سرانه مصرف سیمان در کشور چی .روبرو خواهد ساخت
  . شود کیلوگرم براي هر فرد پیش بینی می 600سال آینده، این رقم در حد  20حالیکه براي 

در کشور باعث ایجاد مازاد عرضه ، عرضه و تقاضاي سیمان محاسبات انجام شدهبراساس 
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 اروپا در سیمان و ساختمان

OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004,  Joe Harder 
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این طبق . هم شودامکان صدور آن به خارج از کشور باید فرابه میزان جدول زیر خواهد شد که 
میلیون تن خواهد رسید، و با توجه بـه   19، به 1388، مازاد عرضۀ سیمان در ایران در سال جدول

عـالوه  . گـردد  نیاز کشورهاي همسایه، امکان صدور محصول این صنعت بیش از پیش فراهم می
غانستان و بر بازارهاي صادراتی کشورهاي حوزه خلیج فارس و نیز دریاي خزر، امکان پیوستن اف

بینـی اسـت و بنـابراین توسـعه و      عراق به کشورهاي وارد کننده سیمان از ایران کامالَ قابـل پـیش  
. ریـزي نمـود   رشد تولیـد سـیمان نیازمنـد الزامـاتی اسـت کـه همچنـان بایـد در مـورد آن برنامـه          

داري ریزي دقیق و جدي براي امکانات خاص بارگیري و تجهیز بنادر و نیز امکانـات نگهـ   برنامه
و دپوي مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی مد نظـر  قـرار گیـرد زیـرا در غیـر ایـن صـورت        

هاي تولیدکنندة سیمان، با کاهش قیمت سیمان ناشی از عرضۀ زیـاد سـیمان در سـالهاي     کارخانه
آینده، ناگریزند ظرفیتهاي تولیدي ممکن را کاهش داده و یا بـا رقـابتی ناسـالم در بـازار فعالیـت      

 .در این حال احتمال بحران در این صنعت استراتژیک افزایش خواهد یافت. نمایند

  )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  

آالت مورد نیاز تولید سیمان از  درصد تجهیزات و ماشین 30تا  20در وضعیت فعلی فقط 
توان با ارتقاء فناوري، این نسبت را که شامل جعبه  شود، در حالیکه می طریق واردات تامین می

ممکن ها و موتورهاي برقی است، با استفاده از تخصص داخلی به حداقل  دنده، سنگ شکن
امکان دستیابی یکی از مباحث مهم در تسخیر مداوم بازارهاي صادراتی . نزدیک نمود

  . آالت مورد نیاز وارداتی است ماشیندانش الزم براي تولید متخصصین داخلی به 
ساختمان در جهان از . حاکی از رشد صنعت ساختمان در جهان هستند ها بینی پیش
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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  اال آمدن سطح آب دریاها میمسائلی از قبیل گرم شده کرة زمین و ب. این رشد یابد
 .مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته باشد

  
  منابع و مآخذ

، پایـان نامـه دوره   » انـدازه گیـري کـارآیی فنـی صـنعتی سـیمان در ایـران       «دادرس رامین،  •
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  پژوهش، سال اول شماره دوم 
. کشورسیمان  عوامل مؤثر بر میزان صادرات بررسی). 1380(مهدي بخشی جفرودي  •

 .دانشکده امور اداري و اقتصاد. دانشگاه اصفهان
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  برآورد تقاضاي سیمان در ایران
  

  2نازي محمدزاده اصل                   1رشاد هیبتیدکتر ف
  

  مقدمه 
هاي مناسب  الزام حرکت در مسیر رشد اقتصادي نیازمند ایجاد و شناسایی صنایع و زمینه

گذاري است که بازده مورد انتظار معقول، چشم انداز مصرفی و صادراتی قابل اتکا و  سرمایه
سیمان . گذاري خارجی را داشته و تکنولوژي آن نیز در کشور موجود باشد مکان جذب سرمایها

بوده و جزء معدود صنایعی به  ساله برخوردار 40اي   صنعتی است که در کشور از پشتوانه
آید که طی دوره فعالیت خود توانسته است تا حد زیادي همپاي نیازها و سالیق  حساب می

   .مصرفی رشد نماید
ریزي هاي صورت گرفته در کارخانجات تولید سیمان و بر مبناي برنامه  براساس برنامه

. چهارم توسعه افزایش دوبرابري تولید سیمان در پنج سال آینده در دستور کار قرار گرفته است
هاي مصرف و صادرات سیمان تبدیل به یک  گذاري و شناخت زمینه این مسئله در بعد سرمایه

گذاران قرار  شده و ابهاماتی را در این زمینه پیش روي تولیدکنندگان و سرمایهچالش اساسی 
گردد که پاسخگویی به هر یک نیازمند کار  در این راستا سواالتی مطرح می. داده است

  : توان به مواردي مانند از آن جمله می. کارشناسی و تحلیل بنیادین این صنعت است
تصاد ملی، امکانات تولید، عرضه و توزیع دو برابر بررسی جایگاه صنعت سیمان در اق 

گذاري در صنعت  ظرفیت فعلی سیمان، بهینه سازي فرهنگ مصرف سیمان در کشور، سرمایه
  . سیمان و لزوم توجه به سیاستگذاري هاي ارشادي و راهبردي اشاره نمود

مصرف سیمان تا در این تحقیق با استفاده از برآورد توابع تقاضاي سیمان به بررسی روند 
نکته مهم در این بررسی توجه . و متغیرهاي تاثیرگذار بر این روند پرداخته شده است 1390سال 

به این مسئله است که  صرفا از روشهاي آماري و اقتصاد سنجی در برآورد روند آینده مصرف 
 

 عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادي    - 1
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -  2
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 سیمان استفاده نشده و لزوم شناخت کلی از صنعت سیمان در  بررسی روند مصرف آن و

 - هر چند که استفاده از الگوهاي آماري . دستیابی به برآوردي منطقی مد نظر قرار گرفته است
اقتصاد سنجی نیمی از این فرآیند را بر عهده دارند اما نیمه دیگر آن تصویر کلی از صنعت 

خواهد بود که ... هاي اقتصادي و عمرانی و سیمان، اهداف آن، وضعیت اقتصاد کشور و برنامه
  .  اند دلهاي برآورد توابع تقاضا لحاظ شدهدر م

در عین حال مواردي مانند توجه به فرهنگ تقاضا و سیاستهاي در نظر گرفته شده در 
برنامه چهارم در زمینه توسعه استفاده از سیمان در ساخت و سازها از جمله نکاتی است که لزوم 

هاي  ر در صورتیکه شرکتبه عبارت دیگ. کند سیاستگذاري در بخش تقاضا را گوشزد می
توان انتظار داشت  تولیدکننده سیمان به دنبال افزایش صددرصدي محصوالت خود باشند، نمی

سال گذشته  30که در برآورد توابع تقاضا که بر مبناي روشهاي سري زمانی از روند مصرف در 
من تاکید در ض. ها دگرگون گردد بینی سال در برآورد پیش 5است، یکباره روند مصرف طی 

براین نکته وجود دارد که مصرف سیمان و روند تغییرات مصرفی آن همواره تحت تاثیر عرضه 
بوده است و هر میزان که عرضه سیمان افزایش داشته باشد، مصرف سیمان نیز به دنبال آن 

لذا این مسئله به عنوان یک چالش در برآورد مدلهاي تقاضا مطرح خواهد . حرکت کرده است
گونه در مصرف را تاکید  زوم استفاده از متغیرهاي شیفت مصرف یا سیاسهاي شوكشد و ل

براین اساس مدلهاي برازش شده سه مبحث مدلهاي خطی، مدلهاي سري زمانی و . نماید می
بینی  سال آینده پیش 6مدلهاي برداري را پوشش داده و روند کوتاه مدت مصرف سیمان براي 

  .   شده است
  

  ت سیمان در ایرانمعرفی صنع) الف
درصد از تولید سیمان جهان را بـه خـود اختصـاص داده و در ایـن      3.8منطقه خاورمیانه 

گردد و بر پایـه اطالعـات    کننده سیمان محسوب می یران  بزرگترین تولیدکننده و مصرفامنطقه، 
 درصد از کـل تولیـدات سـیمان را بـه خـود اختصـاص داده       1.6ایران در بعد جهانی  2002سال 
  . است
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 cement in Iran, association of cement industry's employers, 2004 :ماخذ   

  فهرست تاسیس و راه اندازي کارخانجات سیمان در ایران )1(جدول
 اندازي فاصله تاسیس تا راه اندازي تاریخ راه اریخ تاسیست نام شرکت ردیف

 سال8 1372فروردین  1364 سیمان آباده 1

 سال4 1357و1352 1348 سیمان آبیک 2

 سال9 29/7/1357 1366 سیمان اردبیل 3

 سال14 1368اسفند 1354 سیمان ارومیه 4

 سال11 1378و1377 1366 سیمان استهبان 5

 سال3 1379و1337 1334 سیمان اصفهان 6

 سال10 1374شهریور 1364 سیمان اکباتان 7

 سال10 1377خرداد 1367 سیمان ایالم 8

 سال13 1377اسفند 23/2/1364 سیمان بجنورد 9

 سال17 1382مهر 8/3/1365 سیمان سفید بنوید 10

 - 1382وآبان1381خرداد - سیمان بوشهر 11

 - 1357 - سیمان بهبهان 12

 - - 1333 انسیمان تهر 13

 سال9 1374 1365 سیمان خاش 14

 سال27 1365 1338 سیمان خزر 15
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 اندازي فاصله تاسیس تا راه اندازي تاریخ راه اریخ تاسیست نام شرکت ردیف

 سال8 15/12/1376 1368 سیمان خوزستان 16

 سال11 11/3/1382 22/10/1366 سیمان داراب 17

 - 1358و1346و1338 - سیمان درود 18

 سال9 1357مهر 1348 سیمان سپاهان 19

 سال8 1382وتیر1375شتاردیبه 1367آذر سیمان سفید ساوه 20

 سال11 1376 1365 سیمان شاهرود 21

 سال1 1377و1354و1346و1336 1335 سیمان شرق 22

 - 1333 - سیمان شمال 23

 سال4 1356و1354و1349 1345 سیمان صوفیان 24

 سال4 1356بهمن 1352 سیمان غرب 25

 سال5 1334 1329 سیمان فارس 26

 سال5 18/12/1373 1368 سیمان قائن 27

 سال8 1379خرداد 1371 سیمان کارون 28

 سال9 19/4/1375 1366 سیمان کردستان 29

 سال4 1357و1353و1350 12/5/1346 سیمان کرمان 30

 - 1337ندفاس - سیمان لوشان 31

 سال9 1382سه ماهه دوم 1371 سیمان کهگیلویه 32

 سال18 19/8/1371 21/10/1353 سیمان مازندران 33

 سال9 14/12/1375 1366 سفید نیریز سیمان 34

 سال16 1378و1376 1360 سیمان هرمزگان 35

 سال8 1376شهریور 1368 سیمان هگمتان 36

 - - - سیمان ساروج بوشهر 37

 سال20 28/6/1379 1356 سیمان سفید ارومیه 38

 - - 1372 سیمان قشم 39

 - - 1369 سیمان بوهروك یزد 40

  20/10/83ن مورخ گزارش انجمن سیما:ماخذ
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کارخانـه سـیمان در کشـور وجـود دارد کـه بـا        40) 1384ابتداي سـال  (در حال حاضر 
از میان کوره هاي موجـود بـیش از نیمـی عمـري     . کوره به تولید سیمان مشغول هستند 58 حدود

شـوند و نیـاز بـه بازسـازي و      سال داشته کـه جـزء واحـدهاي فرسـوده محسـوب مـی       20بیش از 
میزان تولید . گذرد سال از عمر فعالیت آنها می 10واحد تولیدي نیز  16ی دارند و تعمیرات اساس

هاي تولید کننـده بـا رانـدمان     میلیون تن بوده است و کارخانه 30بالغ بر  1383سیمان در در سال 
  ).1جدول (اند  درصد فعالیت کرده 100بیش از 

صـنعت سـیمان ایـران بسـیار     کند که در بررسـی و تحلیـل    جدول فوق نکاتی را بیان می
هـاي قـدیمی    از یک سو عمر باالي کارخانجات نشان دهنده خروج کوره. باشد حائز اهمیت می

هاي جدید و گسترده در این صنعت بـوده و از سـوي    گذاري در چند سال آینده و نیاز به سرمایه
هـایی بـا    کارخانـه  بـرداري از  المللی، زمان نصب و بهـره  دیگر معموال بر حسب استانداردهاي بین

اي و تسـهیالت مناسـب    هزار تن در روز در صورت فراهم بودن امکانات سـرمایه  3 تا 2ظرفیت 
انـدازي کارخانـه هـاي     با نگاهی به روند تاریخی تاسیس و راه. انجامد سال به طول می 4تا  3بین 

نقـالب  شـروع   طرحهـاي سـیمانی کـه قبـل از ا     زيانـدا  راهزمـان   کـه  یابیم سیمان در ایران درمی
انـدازي   در حالیکه راه. اند برداري رسیده سال به بهره 5اند کوتاه مدت بوده و حداکثر ظرف  شده

 20حتـی بـیش از   (اند، مدت زمانی بسیار طـوالنی   بعد از انقالب شروع شدهکه   طرحهاي سیمانی 
ماتی روبرو ساخته و هاي سیمانی را با ابها این مسئله بازگشت سرمایه طرح. دهد را نشان می) سال

گذاري در این صـنعت، بـازده انتظـاري آن     باعث شده است که عالوه بر افزایش ریسک سرمایه
  .  هاي سیمان را با زیان انباشته مواجه سازد گذاران افزایش یابد و عمال کارخانه نیز براي سرمایه

فیـت تولیـدي و   هاي تولیدکننـده سـیمان بـا حـداکثر ظر     با توجه به اینکه اغلب کارخانه 
حتی بیشتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند، افزایش ظرفیت واحدهاي فعـال تولیدکننـده   

لذا سیاستهاي اتخاذ شده در جهت افزایش میزان تولید . سیمان به میزان قابل توجهی نخواهد بود
فـزایش  براي ا. اند هاي جدید و بهینه سازي خطوط تولید حرکت کرده به سمت ساخت کارخانه

  :ریزي نمود توان برنامه ظرفیت تولید کارخانجات سیمان از چهار طریق می
 بهینه سازي خطوط فعلی تولید جهت حفظ و ارتقاء ظرفیت موجود •

 ایجاد خطوط جدید با توجه به مکان یابی هاي انجام شده  •
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 ایجاد تنوع در تولیدات سیمان •

 کاهش زمان توقف خطوط تولید سیمان طی سال •

 8/8بـا بهینـه سـازي خطـوط تولیـد        1385هاي انجام شده تا پایان سـال   بینی شمطابق پی
انـدازي طرحهـاي در دسـت اجـرا و      میلیون تـن بـه ظرفیـت تولیـد سـیمان افـزوده شـده و بـا راه        

بـدین ترتیـب    1.شود میلیون تن ظرفیت تولید جدید ایجاد می 6/10هاي جدید نیز حدود  کارخانه
ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور و با در نظـر گـرفتن مصـارف    براساس برنامه چهارم توسع

میلیون  33متفاوتی که در این برنامه براي مصرف سیمان لحاظ شده است، میزان تولید سیمان از 
به عبارتی . بالغ خواهد شد 1388میلیون تن در پایان سال  60تن در ابتداي شروع برنامه تا سقف 

ساله  40ت که طی یک دوره پنج ساله معادل آنچه که طی یک دوره براساس این برنامه قرار اس
هـاي   سیمان تولید شده است، کارخانجات تولید سیمان گسترش یافته و به همان میزان نیـز زمینـه  

  . مصرف آن توسعه یابد
  )واحد میلیون تن(                    تولید  سیمان طی برنامه چهارم توسعه )2(جدول                                   

 رشد کلی رشد متوسط 1388 1384 

 +104 +5/19 70 25/34 ظرفیت تولید سیمان

 +82 +4/16 60 33 تولید سیمان

 +72 +7/14 829 482 سرانه تولید

  
  مصرف سیمان                                                                              )  ب

له کاالهایی است کـه مصـرف آن بـا رونـد توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی        سیمان از جم
افـزایش تقاضـاي    2008از آن اسـت کـه تـا سـال      هـا حـاکی   بینی پیش. جوامع رابطه مستقیم دارد
سـهم قابـل تـوجهی از افـزایش تقاضـا      . درصد رشد خواهـد داشـت   4.8سالیانه سیمان در حدود 

از کشورهاي آسیایی، اروپـاي شـرقی و آمریکـاي     ناشی از رشد باالي اقتصادي در چین، برخی
یافتـه در سـالهاي    بیشترین موارد استفاده از سیمان خصوصا در کشـورهاي توسـعه  . باشد التین می

، ســازي ، ســاخت و احــداث پلهــا، ســاختمانتزئینــیمعمــاري و هــاي  اخیــر مصــارفی ماننــد بــتن

 

 گزارش وزارت صنایع: ماخذ 1
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، فاضـالب و منـابع و   آهـن  اه، روکش ساختمانی، ترانزیـت و سـاخت و توسـعه ر   هاي بتنی سنگ
  .است ذخائر آبی  بوده

دهدکه تقاضا بـراي ایـن کـاال     بررسی تقاضا براي سیمان در کشورهاي مختلف نشان می
تابعی از متغیرهاي مختلف از جمله درجه توسعه یافتگی کشور، نرخ رشـد اقتصـادي، جمعیـت،    

ت مصـرف سـیمان در کشـورهاي    همچنین بررسی تغییرا. باشد می... وجود زیر ساختهاي توسعه و
گوناگون حاکی از آن است که این تغییرات به شکل سري زمانی نیز نـاهمگون بـوده و از یـک    

به عبارت دیگر عوامل متفاوتی که به شکل مقطعی بـر  . کند روند مشخص و تاریخی پیروي نمی
خطی و بـا توجـه بـه     بینی با تکیه بر معیارهاي میزان تقاضاي سیمان تاثیر دارند، عمال امکان پیش

هاي گذشته را با درصد باالیی از خطا همراه ساخته و تاکیـد بـر اسـتفاده از     میانگین حسابی دوره
  .روش هاي قابل اعتمادتري را گوشزد می سازد

کشور جهان را  36تغییرات میزان مصرف سیمان براي ) 3(به عنوان نمونه جدول شماره 
شود مصـرف سـیمان در هـیچ یـک از      ونه که مالحظه میهمانگ. دهد سال گذشته نشان می 4در 

بینـی خطـی عمـال غیـرممکن      کشورهاي مورد نظر داراي روندي یکنواخت نبوده و امکان پـیش 
اـي کـه    این مسئله خصوصا براي کشورهاي در حال توسعه نمـود بیشـتري دارد، بـه گـونه    . است

درصد مثبـت رسـیده    10به  تغییرات مصرف سیمان در مواردي طی دو سال از نرخ رشدي منفی
کنگ، ونزوئال، مکزیک، آرژانتین و پـرو   توان به کشورهاي ترکیه، هنگ از آن جمله می. است

  . اشاره نمود
میلیـون تـن در سـال     1439هاي انجام شـده مصـرف سـیمان جهـان از      بینی براساس پیش

خواهـد   2010سـال  میلیون تن در  2105و به رقم  2005میلیون تن در سال  1875به حدود  1999
میلیون  560چین با خواهد داشت و  ساله 10درصد طی یک دوره  34یعنی رشدي معادل . رسید

 23در این بین ایران با مصرف . خواهد دادتن بیشترین میزان مصرف سیمان را به خود اختصاص 
  .را داراست هفدهمکشور مصرف کننده عمده سیمان مکان  21میلیون تن در بین 
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  سال براي کشورهاي منتخب 4درصد تغییرات میزان مصرف سیمان طی ) 3(جدول

2    2  1 2  2 2  2 کشور3  2  1 2  2 2  3 

6 6 3 2 3 3 کانادا 3 3 1 7 2 6 4 2 

 کنگ 3 3  2 3  14 8 2 8 یکمکز 7 5  5 3 5 1  3 
  -   2 4   6   1 یکاامر 6 2 1 75  4 5 2 4 

1  1 14 6 5 2 ونزوئال 8 7 6 1  15  2  

2 1  5 2  5 2   -   1 2 1 یآلبان 5

18 2 51 7 18 3 12  -   یشاتر 3 1 3  5 4  2 4 

2 5   2 1  -   دانمارك 5  4  6 7   - 

 7  1   8 1  6 5 فنالند 5   4 7  5 3 1 3 

 4 5 3  -   نسهفرا 7 22 6  1  1 3  2 

7 گرجستان 5 6 6 18 4 6  22 6 1  5 

 4 4 1 5 2 6 2   آلمان  7 6  14 1  5   2 3 

3 4 7 7 6 1 5 6 یتالیاا 3 1 2  2 1  

  8 13   13 13  هلند 1  8  6 4  8 5     

 14 7  12 4  2  8  5 11 یرومان 6 6 1 4 3 8 2 2 
  -   2 3 2 8 13 یهروس 3 6 8 5 5 7 

11 4 3 1 یهترک 4 3 4 5  1  8  1 1 

 3 1  6 7 8 8  2 یسانگل  3   4 2 1 2 8 
  در سالهاي مختلف  Global Cement Report:  ماخذ

فرهنگی کشـور مـواد و بنـدهاي مختلفـی      -اجتماعی -در برنامه چهارم توسعه اقتصادي
. بر شمرده است 1388تا   1384ارد که مصارف قابل توجهی را براي سیمان طی سالهايوجود د

در پـایین دسـت و   هـاي آبیـاري و زهکشـی    توان به طرح هاي مکمل نظیـر شـبکه   از آن جمله می
افزایش ایمنی و سهولت حمـل و نقـل بـار و    طرحهاي آبخیزداري در باالدست سدهاي مخزنی، 
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خیـز، تکمیـل حـداقل پنجـاه درصـد شـبکه آزادراه و        قـاط سـانحه  براساس حذف کامل نمسافر، 
ها، تکمیل صددرصد شبکه گذرگاههاي شمال  بزرگراه هاي مرتبط کننده مراکز استانها و بخش

غـرب و بزرگراههـاي آسـیایی در محـدوده کشـور ،تکمیـل حـداقل پنجـاه          –جنوب ، شـرق   –
رصد شبکه راههاي روستایی، اتمـام  درصد شبکه راههاي اصلی و فرعی، تکمیل حداقل هفتاد د

، تجهیـز و نوسـازي بنـادر    غـرب  –جنـوب و شـرق    -آهن ترانزیت کاال و مسافر شمالشبکه راه
سازها، تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازي و معماري  تجاري کشور، استحکام بخشی ساخت و

ی، ارتقـاي  سـازي فضـاهاي شـهري و روسـتایی بـراي جانبـازان و معلـولین جسـم        کشور، مناسب
شاخصهاي جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري و فاضالب شهري، احیاي بافتهاي فرسوده و 

سازي ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی  سازي و مقاوم نامناسب شهري، ایمن
و اقتصادي ناشی از حوادث غیرمترقبه، استاندارد کردن مصالح و روشهاي موثر در مقاوم سازي 

سازي در امر انی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها، افزایش سهم انبوهساختم
و گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تـدابیر الزم   ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم
 .  براي تامین سرمایه در این بخش اشاره نمود

درصـد بـوده اسـت،     48/6ل گذشته سا 42متوسط رشد مصرف سیمان در ایران در طی 
درصد رسیده و در سه سال اخیـر متوسـط رشـد     43/8سال گذشته با افزایش نسبی به میزان  5در 

بینـی مصـرف سـیمان     بـدین ترتیـب در پیشـ   . درصد بـوده اسـت   67/10مصرف سیمان در کشور 
دمدت و سـري  بینی که براساس روش بلن برخی از معیارهاي پیش. برداشتهاي متفاوتی وجود دارد

رسند  درصد در سال می 7تا   6کنند، به رقم رشد مصرف در حول و حوش  هاي زمانی عمل می
هـاي مصـرفی را در نظـر     و برعکس مدلها و روشهایی که نرخ رشـد در سـالهاي اخیـر و شـوك    

نمودار زیر وضعیت تولید و مصـرف  . درصد اشاره دارند 10گیرند به نرخ هاي رشد بیشتر از  می
  .دهد نشان می 1382تا  1342در ایران را از سال  سیمان
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  1382تا  1342میزان تولید و مصرف سیمان در ایران از سال )2(نمودار
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  بینی تابع تقاضاي سیمان   برازش و پیش)  ج

ــین گــام در پــیش ــراي آن    اول ــراي هــر کــاالیی بررســی تقاضــا ب و نحــوه بینــی تقاضــا ب
به عبارتی باید عواملی را که بر تقاضا اثر گذار هستند شناسـایی شـده و بـا    . گیري آن است شکل

هـاي وارده بـه آنهـا و تغییـرات ایـن عوامـل را شناسـایی نمـود و          بررسی روند هر یـک، شـوك  
بررسی روند مصرف سـیمان در فواصـل زمـانی مختلـف و     . بینی مناسبی ارائه داد براساس آن پیش

هایی که به شکل برون زا باعث تغییرات در مصرف این کاال شده است، پیش از برآورد  شوك
تابع تقاضا این امکان را فراهم می سازد که با واقع بینی بیشتر به بررسی عوامل اثر گذار بـر تـابع   

دهد که عواملی مانند تغییرات درآمـد ملـی، تغییـرات در     این تحقیق نشان می. تقاضا پرداخته شود
گذاري در بخش ساختمان، تغییرات قیمـت   درآمدهاي عمرانی دولت، تغییرات در میزان سرمایه

گردنـد و مـی    سیمان و تولید از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار بر مصـرف سـیمان محسـوب مـی    
هر چنـد کـه عوامـل دیگـري ماننـد      . توانند به عنوان متغیرهاي شیفت دهنده در مدل لحاظ شوند

هاي مختلف عمرانی، صادارت سیمان، تغییر در فرهنـگ مصـرف سـیمان و     امهرشد جمعیت، برن
براي ایـن منظـور از بررسـی آمـاري     . توانند مد نظر قرار گیرند دیگر عوامل کیفی و کمی نیز می

بـا توجـه بـه بررسـی اطالعـات بـه       . استفاده شده است تا اثرات متغیرها مورد بررسی قرار گیرنـد 
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فراتـر رفتـه   % 6شرایطی که تغییرات مصرف سیمان از محـدود    شکل آماري مشخص گردید در
  :است

موارد زمانیکه درآمد ملـی در یـک سـال افـزایش یافتـه اسـت، میـزان مصـرف         % 90در 
موارد نیز زمانیکه در یک سـال تغییـرات   % 62در . سیمان نیز در آن سال افزایش پیدا کرده است

فته است، تغییرات مصـرف سـیمان نیـز رونـدي     درآمد ملی کاهنده بوده یا درآمد ملی کاهش یا
مـوارد تغییـرات مصـرف سـیمان در     % 79کاهشی پیدا کرده است بنابراین بـه شـکل میـانگین در    
 .همگام با تغییرات در درآمد ملی به ثبت رسیده است

موارد زمانیکه سقف اعتبارات عمرانی دولت در یک سـال افـزایش پیـدا کـرده     % 63در 
موارد زمانیکـه تغییـرات اعتبـارات عمرانـی     % 75در . ز افزایش یافته استاست، مصرف سیمان نی

در یک سال کاهنده بوده یا اعتبارات عمرانی کاهش یافته اسـت، تغییـرات مصـرف سـیمان نیـز      
مـوارد  % 68براین اساس به شـکل میـانگین در   . کاهنده بوده یا مصرف سیمان کاهش یافته است

 .رات سقف اعتبارات عمرانی دولت بوده استتغییرات مصرف سیمان در جهت تغیی

موارد زمانیکه در یک سال تعداد پروانه هاي ساختمانی صادر شده افزایش پیدا % 55در 
مـوارد زمانیکـه تغییـرات در تعـداد     % 100تقریبا در . کرده، مصرف سیمان نیز افزایش یافته است

نه هاي ساختمانی صادر شده کـاهش  پروانه هاي ساختمانی صادر شده کاهنده بوده یا تعداد پروا
در کـل بـه   . یافته است، تغییرات مصرف نیز کاهنده بوده یا مصرف سـیمان کـاهش یافتـه اسـت    

مـوارد تغییـرات مصـرف سـیمان در جهـت تغییـرات تعـداد پروانـه هـاي          % 73شکل میانگین در 
 .ساختمانی صادر شده است

در مصرف سیمان در یـک سـال   گذاریهاي جدید در ساختمان تغییرات  در مورد سرمایه
در کـل در  . گذاریهاي جدید در ساختمان در سـال بعـد مقایسـه کـردیم     را با تغییرات در سرمایه 

گذاریهاي جدید در سیمان در یک سال رونـدي کاهشـی یـا     موارد زمانیکه تغییرات سرمایه% 73
هشی داشـته اسـت؛   افزایشی داشته است، تغییرات مصرف سیمان در سال بعد روند افزایشی یا کا

گـذاریهاي جدیـد در سـاختمان     یعنی تغییرات درمصرف سیمان در هـر سـال بـاتغییرات سـرمایه    
 . درسال قبل آن هم جهت بوده است
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  1معرفی تابع تقاضا)  1-ج

به طور کلی تقاضا عبارت است از ترکیبات مختلفی از مقدار و قیمت مقادیر مختلف 
مقطع زمانی معین به فرض ثابت بودن سایر عوامل مایل به  کاالها و خدماتی که فرد یا افراد در

به طور کلی هدف از تعیین یک مبناي تئوریک براي مشاهده رفتار خریدار به . خرید آن هستند
  :منظور حاصل آمدن نتایج زیر است

  ایجاد زمینه الزم به منظور توضیح عوامل موثر بر تقاضاي مصرف کننده •
 شناخت خواص منحنی تقاضا  •

 اصل آمدن نتایجی در رابطه با رفاه و کارایی ناشی از مصرف ح •

 پیش بینی تقاضا  •

. طبعا بدون تکیه بر مبناي تئوریک تقاضا امکان دستیابی به نتایج باال وجود نخواهـد داشـت  
براي شروع بحـث ابتـدا دو فـرض    . گیري توابع تقاضا تئوري مطلوبیت می باشد پایه اصلی شکل
  :گردد مهم مطرح می

گیري است و می داند چه چیز را بایـد بـه    یعنی فرد قادر به تصمیم. رفتار فرد عقالیی است) فال
در این ارتباط فرد به دنبال حداکثر کـردن منـافع شخصـی خـود بـوده کـه       . چه چیز ترجیح دهد

  . باشد ناشی از کسب مطلوبیت در مصرف کاالها و خدمات می
گیرنـد و   هایی را براي بـرآورد تـابع در نظـر مـی     دیتاقتصاددانان در بحث تقاضا ابتدا محدو) ب

تر محدودیت هاي اعمـال شـده را    سپس به منظور پیش بینی تغییرات و دستیابی به رفتاري واقعی
  .نمایند تعدیل می

طبق تعریف منحنی مطلوبیت یا بی تفاوتی مکان هندسی ترکیبـات مختلفـی از مصـرف    
بنابراین براي هـر مقـدار مطلوبیـت    .کند ص ایجاد میدو کاالست که مطلوبیت ثابتی را براي شخ

یک منحنی بی تفاوتی خواهیم داشت کـه شـامل ترکیبـات مختلفـی از کاالهاسـت کـه همگـی        
  . داراي سطح مطلوبیت یکسان هستند

 

  Theil Henri, Microeconomics, Basil Blackwell Publisher Limited, 1980   :برگرفته از - 1
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توابع . بنابراین در یک برداشت کلی تقاضا، بازتاب عینی و واقعی مفهوم مطلوبیت است
تقاضاي افراد و واکنش آنها را در قبال تغییرات نشان می دهند و این مطلوبیت نیازها، خواستها و 

ایـن  . توابع با در نظر گرفتن خط بودجه شکلی عینی به مفهوم حداکثر سازي مطلوبیت می دهند
Mqp(مفهوم با در نظر گرفتن خط بودجـه   ii و حـداکثر سـازي تـابع مطلوبیـت بـا قیـد       ) ∑=

به شکل تابع  qبنابراین در فرم ساده آن تقاضا براي کاالي . دهد ا به دست میبودجه تابع تقاضا ر
  :زیر خواهد بود

),(0 pMqq =  
  :در حالت کلی به منظور حداکثر کردن تایع مطلوبیت از تابع الگرانژ استفاده شده و خواهیم داشت

 )()( Mqpqu −′− λ  
  :یر صادق خواهد بودو براي همه توابع مطلوبیت فرم ز 

i
i

p
q
u

λ=
∂
∂  

  :در بعد نظري دو دیدگاه کلی در زمینه برآورد توابع تقاضا وجود دارد  
  توابع تقاضا با رویکرد جبري ) 1

ترین مـدلهاي   رویکرد اول دیدگاهی است که بر اساس میانی جبري بنا شده و از جمله کاربردي
  :شود ن مدل تابع مطلوبیت به شکل زیر در نظر گرفته میدر ای. گردد توابع تقاضا محسوب می

)log()( iii bqaqu −∑=  
در این جا مطلوبیت تابعی از مصرف کاال و حداقلی آن اسـت و بـر اسـاس ایـن تـابع  و در نظـر       

  :گرفتن محدودیت بودجه اي به ترکیب زیر می رسیم
)( jjiiiii bpMabpqp ∑−+=  

را نشـان  ) linear expenditure system(می خطـی  اي سیسـت  این  مدل یـک تـابع هزینـه   
دهدکه هزینه صرف شده براي هر کاال در قالب یـک مـدل خطـی کـه ترکیبـی از درآمـد و        می

معروفترین توابع تقاضا بر اساس دیدگاه مدلهاي سیسـتمی  . قیمت هاست در آن لحاظ شده است
این توابع تقاضا بـر پایـه توابـع    . اند و پاول و ویلیام برآورد نموده) 1954(توابعی هستند که استون

  .  اند مطلوبیت رابین و کالین، ساموئلسن و استون و گري پایه ریزي شده
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به منظور برآورد عینی تابع تقاضا از شـکل تعمـیم یافتـه تـابع مطلوبیـت اسـتون و گـري اسـتفاده         

  :شود می
ia

iiXU )( γ−∏=  
  :صورت زیر خواهد بودو تابع تقاضا در شرایط تعمیم یافته به 

[ ]ii
i

i
ii PI

P
X γ

β
γ ∑−+=  

  )Differential(توابع تقاضا با رویکرد تفاضلی) 2
دومین دیدگاهی که در زمینه توابع تقاضا مطرح شده و مورد نظر بسیاري از اقتصاددانان 

اي بـا عنـوان ارزش و سـرمایه     در مقالـه ) Hicks(قرار گرفته است، دیدگاهی اسـت کـه هـیکس   
وي در این دیدگاه بر این عقیده اسـت کـه شـکل جبـري تـابع مطلوبیـت از       . 1ه استمطرح کرد

در این تابع اثرات جانشینی تغییرات قیمتها . اهمیت زیادي در برآورد تابع تقاضا برخوردار نیست
  .گردد به عنوان اثرات ثانویه و آثر تغییر درآمد به عنوان اثر اولیه محسوب می

  :ن مباحث استخراج شده است به شکل زیر می باشدبدین تریب مدلی که از ای
)(log()(log)(log QdPdMd +=  

دهد بودجه یـا هزینـه مصـرف تحـت تـاثیر تغییـرات قیمـت و تغییـرات مقـدار قـرار            که نشان می
  .  گیرد می
  توابع خطی     -برآورد تابع تقاضا) 2-ج

ی تقاضـاي سـیمان   به منظور دستیابی به یک مدل مناسب و قابلیت اتکا بـراي پپـیش بینـ   
لـذا مـدلهایی از   . ابتدا در قالب مدلهاي خطی عوامل مهم بر تقاضاي سیمان شناسایی مـی گـردد  

شودند که بیشترین میزان توضیح دهندگی را با متغیر مستقل داشته و در عین  تابع تقاضا برازش می
بـه شـکل زیـر    فرم کلـی توابـع خطـی    . حال مجموعه مدل از نظر تستهاي آماري قابل قبول باشد

  .  متغیر وابسته خواهد بود   yمتغیرهاي مستقل و  Xخواهد بود که در این حالت ماتریس 
εβ += Xy  

 

1 -Sir John R. Hicks، Value and Capital: An inquiry into some fundamental principles of economic 

theory, 1939.  
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به منظور تخمین تابع تقاضا از این روش بهترین مدلهاي برآوردي شکل لگاریتمی متغیرها بوده 
  . اند و دو مدل بیشترین میزان معنی داري را داشته

اول متغیر وابسته لگاریتم میزان مصـرف سـیمان و متغیرهـاي مسـتقل عبارتنـد از      در مدل 
لگاریتم تولید ناخالص ملی، لگاریتم متراژ سالیانه ساخت مسکن در نقـاط روسـتایی و شـهرهاي    

هاي عمرانی دولت، لگاریتم تعداد پروانه هاي ساختمانی صـادر شـده و    کوچک، لگاریتم هزینه
  . ن مصرف سیمان با یک سال وقفهدر نهایت لگاریتم میزا

شود میزان معنی داري مدل در حد باال بوده و تستهاي آمـاري   همانگونه که مالحظه می
براي دستیابی به مدل مذکور متغیرهاي متعددي مـد نظـر قـرار    . کنند معنی داري مدل را تایید می

با استفاده از ایـن  . اند اندهداري آن حذف شده یا باقی م اند و هریک با توجه به درجه معنی گرفته
هـاي   هاي عمرانـی و تعـداد پروانـه    شود که متغیرهاي تولید ناخالص ملی، هزینه مدل مشخص می

هـاي سـاخته شـده در منـاطق      ساختمانی صادر شـده رابطـه مثبـت و بـا قیمـت و متـراژ سـاختمان       
نفـی بـین میـزان    رسد که وجود رابطه م به نظر می. روستایی و شهرهاي کوچک رابطه منفی دارد

مصرف سیمان و افزایش ساخت و ساز در شهرهاي کوچک به ایـن دلیـل اسـت کـه  در چنـین      
شهرهایی ضوابط استفاده از سیمان محدود بوده و یا وجود ندارد و عمـال سـاخت و سـاز هـا بـه      

  . شکل شخصی و بدون نظارت می باشند
 t-statistic R-squared  Durbin-Watson یب ضر ي مستقل هایر متغ یر وابسته متغ

log(cons)    0.9958 2.07 
  c 3.2820 5.7190    
  log(GDP) 0.2011 4.0581    
  log(METR_SAY) -0.0910 -2.5246    
  log(OMRAN) 0.1850 5.1040    
  log(PARVANE) 0.0715 2.1096    
  log(PRICE) -0.2780 -5.5356    
  log(CONS(-1)) 0.4885 6.3070    

log(cons)    0.996863 2.409282 
  c 3.1190 5.8281    
  log(INFL) 0.0513 2.5045    
  log(INV_SAY) 0.0885 4.0335    
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 t-statistic R-squared  Durbin-Watson یب ضر ي مستقل هایر متغ یر وابسته متغ

  log(METR) 0.0699 1.7210    
  log(METR_SAY) -0.0652 -2.0593    
  log(OMRAN) 0.1021 2.4829    
  log(PERCONS) 0.4788 4.3100    
  log(PRICE) -0.1236 -3.0439    
  log(CONS(-1)) 0.3459 4.1840     

  

  پیش بینی میزان مصرف سیمان در مدل اول خطی -4جدول
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

34794.9 36460.9 38461.5 40501.0 42561.8 44982.9 47167.6 49272.6 

مصـرف سـیمان بـا در نظـر گـرفتن       1390ال بر اسـاس پـیش بینـی مـدل مـذکور تـا سـ        
  .میلیون تن خواهد بود 49.2متغیرهاي اثرگذار بر آن بالغ بر 

در مدل دوم متغیر وابسته همچنان لگاریتم میزان مصـرف اسـت و متغیرهـاي مسـتقل در     
نظر گرفته شده تورم، سرمایه گذاري در بخش مسکن در نقاط روسـتایی و شـهرهاي کوچـک،    

هـا در کلیـه نقـاط شـهري، متـراژ سـاختمان هـا در منـاطق روسـتایی و شـهرهاي           متراژ ساختمان 
کوچک، هزینه هاي عمرانی دولت، سرانه میزان مصرف سیمان، قیمت و مصرف سیمان با یـک  

  .  دوره وقفه
  پیش بینی میزان مصرف سیمان در مدل دوم خطی -5جدول

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
26633.7 26461.8 27156.2 28287.1 30237.4 33285.0 36002.5 38356.4 

همانگونه که مالحظه می شـود بـا در نظـر گـرفتن متغیرهـاي مـذکور پـیش بینـی بـراي          
  .  دهد میلیون تن را نشان می 38.3مصرف سیمان در مقایسه با مدل اول کاهش یافته و در حدود 

  1مدلهاي سري زمانی -برآورد تابع تقاضا) 3-ج
ستفاده از اطالعاتی که در زمینه عوامل اثر گذار بر میزان مصرف سـیمان در مـدلهاي   با ا

توان از مدلهاي سري زمانی براي فـرم دیگـري از پـیش بینـی اسـتفاده       قبل بدست آمد اکنون می

 

   J, Johnston  & J Dinardo , “Econometric Methods” ,4th edition , McGraw Hillبرگرفته از کتاب  - 1
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اي از متغیرهـا را   ترین مدلها، مدلهایی هستند که رفتار متغیر یا دسته از ساده ترین و متداول. نمود
را  1960محققین شواهد تجربی زیادي در دهـه  . دهند اس رفتار گذشته آنها مد نظر قرار میبراس

انـد بـه خـوبی رونـد      زنند که مدلهاي کالن اقتصادي با تاکید بر مباحث تئوریک نتوانسـته  مثال می
ا در این راسـت . لذا مدلهاي خطی و تابعی با شک و تردید همراه شدند. بینی نمایند متغیرها را پیش

این مدلها اساسا مدلهایی هستند که بـر  . بینی پیشنهاد گردیدند مدلهاي سري زمانی به منظور پیش
بینـی رونـد داده هـا تاکیـد بـر مبـانی        پایه تعداد مشخص و نسبتا کمی متغیـر بنـا شـده و در پـیش    

ان هـایی کـه در ایـن زمینـه بـه عنـو       از جمله مدل. پذیرند تئوریک را به عنوان تقدم موضوعی نمی
پایـه ریـزي    1984در سال  1اند مدلهایی است که باکس و جنکینز  تحقیقات پیش رو مطرح شده

شـود کـه فقـط دوره هـاي گذشـته       می اي پایه ریزي  در مدلهاي تک متغیره مدل بگونه .اند کرده
  :ین مدل ها به صورت زیر استافرم کلی . متغیر با وقفه هاي متفاوت مد نظر قرار می گیرد

),...,,( 211 ttt uxxfx −−=  
  :در ساخت مدل فوق سه مشخصه وجود دارد

  مدل تابعی مدل •
 تعداد وقفه ها  •

 ساختار جمالت اختالل •

بدین ترتیب به عنوان مثال در شرایطی که یـک فـرم تـابعی خطـی بـا یـک وقفـه و جملـه         
باشـد   می AR(1)وجود داشته باشد نتیجه آن به شکل یک مدل رگرسیونی  white noiseاختالل 

  :و مدل به شکل زیر خواهد بود

ttt uxx += −1α  
  :وقفه باشد فرم زیر را خواهیم داشت pو در شرایطی که مدل با 

tptpttt uxtxxx ++++= −−− ααα ...2 2211  
و تاکیـد بـر جملـه اخـتالل      AR(p( هـاي  مدل باال یک فرم خـالص از رونـد تـابعی مـدل    

white noise هـاي دیگـري باشـد مـدل فـوق تغییـر        طی که جمله اختالل به فـرم دارد اما در شرای
هایی است که در آن ها جمله  گیرد مدل از جمله مواردي که معموال مد نظر قرار می. خواهد کرد

 

1 -Box & Jenkins 
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در این حالـت جملـه   .کند پیروي می )moving average(اختالل از یک فرایند میانگین متحرك 

  :اختالل به شکل زیر خواهد بود
qtqtttu −− −−−= εβεβε ...11  

خـالص   )MA(qاست و معادله بـاال یـک    white noiseیک جمله اختالل  εدر این جا 
با ترکیب دو معادله باال با یکـدیگر یـک مـدل اتـو رگرسـیو میـانگین متحـرك شـکل         . باشد می
  :خواهد بود گفته می شود و به شکل زیر )ARMA(p,qگیرد که اصطالحا به آن فرایند  می

qtqttptpttt xtxxx −−−−− −−−++++= εβεβεααα ......2 112211  
بینی مناسب در شرایطی که مبانی تئوریک مـد   چنین برداشتی از یک تابع به منظور پیش

نظر قرار نگرفته و عمال دیگر متغیرها و ارتباط بین آنها نادیده گرفته شده است به نوعی شـرایط  
اول اینکـه اطالعـات    :تصـور اسـت  در این حالت دو پی آمد قابل . دهد عدم کارایی را نشان می

در چنـین حـالتی یـک مـدل     . گذشته در باره ارتباطات احتمالی بین سري ها به خوبی تبیین نشود
تواند ارتباط جاري بین متغیرها با در نظر گرفتن ارتبـاط گذشـته آنهـا تعیـین      صرفا آماري نیز می

دوم اینکـه  . ربرد خواهـد داشـت  مـدت کـا   هاي بسیار کوتاه بینی اما این مدل فقط براي پیش. کند
بتوان از یک ساختار مناسب اقتصادي استفاده نمود و مدلی را تبیین کـرد کـه براسـاس آن یـک     

  .  فرم ساختاري تشکیل داد
از یک الگوي اتورگرسیو میانگین متحرك تلفیق شـده پیـروي     Zدر شرایطی که سري 

tام آن dمی کند در صـورتیکه تفاضـل مرتبـه    
d

t ZW ایسـتا باشـد،     ARMAیـک فرآینـد    =∇
بنـابراین بـا فـرض    . خواهد بود )ARIMA(p,1,qتوان فرایند زیر را درنظر  گرفت که به عنوان  می

=−−1اینکه  ttt ZZW داریم:  
qtqtttptpttt aaaaWWWW −−−−−− −−−−++++= θθθφφφ ...... 22112211  

ــون     ــذکور دو آزم ــدلهاي م ــی م ــاالیی در   Schwarzو   Akaikeدر بررس ــت ب از اهمی
هـاي مناسـب در ایـن     براي مشخص نمودن تعـداد وقفـه  . هاي مدل برخوردار هستند تخاب وقفهان

تواند با در نظـر گـرفتن معیارهـاي لحـاظ      روش در این تحقیق از مدلی استفاده شده است که می
ترین تعـداد وقفـه هـا را شناسـایی نمـوده و مـدل را بـرازش         شده در دو آزمون فوق الذکر، مناسب

  . نماید
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مدل اول متغیر وابسته میزان مصرف سیمان در نظر گرفته شده است و براساس بـرازش انجـام   در 
بهترین مدل آزمون شده مدل اتورگرسـیو مرتبـه اول    Schwarzو   Akaikeگرفته و هر دو معیار 

در حالـت اول کـل دوره   . پیش بینی انجام شـده در دو شـکل صـورت پذیرفتـه اسـت     . می باشد
بینی شده است که در این حالت در صـورت خطـا در مـدل و مناسـب      پیشبراساس مدل مجددا 

بینـی بـراي دوره    در حالـت دوم پـیش  . نبودن پیش بینی آن، خطا در تمام دوره منتقل خواهد شد
بـه   1383گیرد که  اطالعات در مورد آن وجود ندارد که در ایـن مـدل از سـال     زمانی انجام می
در ایـن  . میزان مصرف سیمان بـه عنـوان متغیـر وابسـته اسـت      در مدل دوم تغییرات. بعد می باشد

وقفه میانگین متحرك پذیرفته و  1وقفه اتورگرسیو و  2مدلی با  Schwarzحالت براساس معیار  
  .شود وقفه میانگین متحرك برگزیده می 2وقفه اتورگرسیو و  9مدلی با  Akaikeبراساس معیار 
 t-statistic R-squared  Durbin-Watson   ضریب متغیر هاي مستقل  متغیر وابسته 

cons    0.980 1.950 
  c -3444.44 -0.4658    
  AR(1) 1.05 43.4516    
        

      
cons    0.9795 2.0117 

  c -2746.21 -0.3732    
  AR(1) 0.13 1.2467    
  AR(2) 0.98 7.6793    
  MA(1) 0.97 7.4178    

D(cons)    0.7247 1.7879 
  c 1302.595 1.0138    
  AR(1) -0.096105 -0.4730    
  AR(2) -0.73973 -2.6992    
  AR(3) 0.03335 0.1085    
  AR(4) -0.21352 -0.5371    
  AR(5) 0.144063 0.3657    
  AR(6) -0.038917 -0.0959    
  AR(7) 0.349096 0.8939    
  AR(8) 0.030129 0.0870    
  AR(9) 0.566236 1.7277    
  MA(1) 0.282137 1.1740    
  MA(2) 1.763974 6.6048     
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در  1390هاي انجام گرفته براي مصـرف سـیمان تـا سـال      بینی نتایج حاصل از انواع پیش

  .شود مالحظه می) 3(و نمودار ) ضمیمه(جدول 
  دلهاي سري زمانیپیش بینی مصرف سیمان بر اساس م)  3(نمودار
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بینی مصرف براساس کل دوره زمانی و برپایـه   در نمودارهاي فوق خطوط پیوسته پیش

 1383بینی مصرف در فاصله سـالهاي   هر یک از مدلهاي برازش شده بوده و خطوط منقطع پیش
  .دهد را نشان می 1390تا 

خمـین  همانگونه که مالحظه می شود هـر یـک از سـه مـدل بـرآوردي بـر اسـاس دو ت       
مدل . اند متفاوت مصرف سیمان را با در نظر گرفتن روند مصرف آن در گذشته پیش بینی کرده

به بعد از درجه مقبولیت آماري بیشـتري برخـوردار    1383هاي برازش شده براساس دوره زمانی 
 46.1درصد در سال بـه   5.6دهد که میزان مصرف با نرخ رشد متوسط  مدل اول نشان می. هستند
 4.4در مـدل دوم میـزان مصـرف بـا نـرخ رشـد متوسـط        . خواهد رسـید  1390ن تن در سال میلیو

 3.9میلیون تـن بـوده و در مـدل سـوم بـا نـرخ رشـد میـانگین          41.8بالغ بر  1390درصد، در سال 
  . میلیون تن خواهد بود 40.3درصد، میزان مصرف 
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  بینی استفاده از متغیرهاي شیفت در پیش) 1-3-ج
وان گردید برخـی از متغیرهـاي سـاختاري هسـتند کـه انتظـار داریـم بـا         همانگونه که عن

تغییرات آنها تغییرات در مصرف سیمان از روند رشد تابت منحرف شده و به شکل شیفت خود 
تر نمودن روند مصـرف سـیمان و بـا در     هاي زمانی نیز براي واقعی در برآورد سري. را نشان دهد

ایی مانند تولید ناخالص ملی، افزایش ساخت و ساز در بخـش  نظر گرفتن تغییراتی که در متغیره
هاي کشور، افزایش هزینـه هـاي عمرانـی     مسکن، تاکید بر مقاوم سازي بناها، گسترش شبکه راه

تواند با نـرخ رشـد مناسـب بـه عنـوان متغیرهـاي        وجود دارد هر یک از متغیرهاي مذکور می... و
گردد که اسـتفاده از   همچنان بر این نکته تاکید می اما. شیفت دهنده مصرف در نظر گرفته شوند

دهـد امـا    تر سوق می تر و واقعی رغم آنکه میزان مصرف را به سیري منطقی چنین متغیرهایی علی
ساله سیمان نداشته و قطعا براي تاثیرگـذاري واقعـی    30به شکل عملی تاثیري بر الگوي مصرف 

الگـوي مصـرف و سـاختار مصـرفی آن بـا       بر مصرف سـیمان سیاسـتگذاري در جهـت تغییـر در    
  . باشد اهمیت می

متغیرهـاي شـیفت را    ARMAXبا توجه به مدل هاي برآورد شده بر اسـاس یـک مـدل    
در حقیقت این مدل ها نشان می دهند که با در نظر گـرفتن یـک سـاختار سـري     . کنیم لحاظ می

  .   توانند روند را تغییر دهند زمانی متغیرهاي شیفت چگونه می
بینـی   قبل از بررسـی مـدلهاي مـذکور ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه جهـت پـیش           

در مـورد متغیرهـایی کـه    . متغیرهاي شیفت دهنده از منابع و روشهاي مختلف استفاده شده است
در جداول پیوست برنامه چهارم وجود داشته، مانند تولیـد ناخـالص    1388بینی آنها تا  سال  پیش

ارزش افزوده بخش ساختمان از این منبع استفاده شده و براي دو سـال   هاي عمرانی و ملی، هزینه
براي دیگر متغیرهایی که در مدل معنی دار بـوده  . نرخ رشد تعمیم داده شده است 1390و  1389

و در برنامه چهارم نرخ رشـد آنهـا مشـخص نشـده اسـت، از میـانگین رشـد هندسـی و میـانگین          
  .هریک در جداول ارائه خواهد شدمعمولی استفاده شده است که نتایج 
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 t-statistic R-squared Durbin-Watson ضریب متغیر هاي مستقل متغیر وابسته

D(cons)    0.572096 2.02544 
 c 390.86 4.3861   
 GDP 0.002 4.3793   
 AR(1) 0.641 4.1955   
 MA(1) -1.244 -7.8414   

cons    0.9904 1.8559 
 c 1541.136 0.8276   
 (@)TREND 440.031 5.2468   
 GDP 0.009 4.0774   
 AR(1) 1.522 11.0366   
 AR(2) -0.620 -4.2420   
 MA(1) -0.990 -1611.81   

D(cons)    0.5830 2.0468 
 c 488.461 12.1195   
 D(GDP) 0.011 6.3940   
 D(PARVANE) 0.011 1.8826   
 D(VABL) -0.200 -2.3705   
 AR(1) 0.726 4.4781   
 AR(2) -0.427 -2.4751   
 MA(1) -0.960 -26.6240   

D(cons)    0.9913 1.9391 
 c -75.207 -0.3280   
 (@)TREND 447.629 20.5227   
 GDP 0.007 10.6439   
 PARVANE 0.015 3.2248   
 AR(1) 1.411 10.0457   
 AR(2) -0.749 -5.1943   
 MA(1) -0.990 -11.6281   

D(cons)    0.5463 1.9750 
 c 4.096 0.0475   
 D(TOLID) 0.919 7.8525   
 AR(1) 0.471 2.7625   
 MA(1) -0.959 -31.5463   

D(cons)    0.572096 2.02544 
 c 390.8595 4.386139   
 GDP 0.002193 4.379302   
 AR(1) 0.641482 4.195505   
 MA(1) -1.244216 -7.841417   

cons    0.990417 1.855924 
 c 1541.136 0.827573   
 (@)TREND 440.0312 5.246757   
 GDP 0.009144 4.077436   
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 t-statistic R-squared Durbin-Watson ضریب متغیر هاي مستقل متغیر وابسته

 AR(1) 1.521982 11.0366   
 AR(2) -0.620018 -4.242044   
 MA(1) -0.98993 -1611.81   

D(cons)    0.582972 2.046755 
 c 488.4606 12.11952   
 D(GDP) 0.01098 6.394036   
 D(PARVANE) 0.011322 1.882623   
 D(VABL) -0.199594 -2.370483   
 AR(1) 0.725841 4.478059   
 AR(2) -0.426645 -2.475063   
 MA(1) -0.960219 -26.624   

D(cons)    0.991337 1.939138 
 c -75.20664 -0.328017   
 (@)TREND 447.6285 20.52274   
 GDP 0.007254 10.64389   
 PARVANE 0.014969 3.224779   
 AR(1) 1.411445 10.04566   
 AR(2) -0.748903 -5.194348   
 MA(1) -0.98994 -11.62809   

D(cons)    0.546261 1.974978 
 c 4.095519 0.047452   
 D(TOLID) 0.919051 7.852474   
 AR(1) 0.471317 2.762546   
 MA(1) -0.959428 -31.54625   

دهنده آن تولیـد ناخـالص ملـی و     باشد که متغیر شیفت می ARMAمدل اول یک مدل 
  .  متغیر وابسته تغییرات مصرف سیمان است

سـال آینـده رونـد مصـرف      8براساس مدل اول و وارد نمودن نرخ رشد اقتصادي براي 
  .خواهد بود سیمان به شکل جدول زیر

  میزان مصرف سیمان با در نظر گرفتن متغیر شیفت دهنده رشد اقتصادي -6جدول
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

30742.9 33943.6 37352.2 40996.2 44913.4 49159.1 53713.3 58600.7 

یـون تـن   میل 50بدین ترتیب در پایان برنامه چهارم توسعه میزان مصرف سـیمان بـیش از   
  . شود برآورد می
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مدل دوم مدلی اسـت کـه متغیـر وابسـته مصـرف سـیمان و متغیـر شـیفت دهنـده تولیـد            

در عین حال از متغیر رونـد مصـرف سـیمان نیـز در مـدل      . ناخالص ملی در نظر گرفته شده است
براساس این مـدل میـزان مصـرف از رشـد      .ایم رسیده ARMA(2,1)استفاده کرده و به یک مدل 

میلیون تن و در سـال   38ي در مقایسه با مدل قبل برخوردار است و تا پایان برنامه چهارم به کمتر
  .میلیون تن بالغ خواهد شد 41.5به  1390

میزان مصرف سیمان با در نظر گرفتن متغیر شیفت دهنده رشد اقتصادي و روند  -7جدول
  مصرف سیمان

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

31049.2 32232.0 33469.6 34806.3 36299.8 38031.2 39691.7 41469.4 
اي استفاده شود کـه عـالوه    در سه مدل بعدي سعی شده است از متغیرهاي شیفت دهنده

بر اینکه از بعد منطقی داراي توجیه اسـت از بعـد بررسـی رونـدهاي گذشـته نیـز قابلیـت توجیـه         
در مـدل سـوم متغیـر    . دـار باشـند   خطـی معنـی   پذیري داشته و در عین  حال در قالب یـک مـدل  

 )ARMA(2,1وابسته تغییرات مصرف در نظر گرفته شده و متغیرهاي شیفت دهنده در یک مدل 
هـاي سـاختمانی صـادر شـده  و      در پروانـه ) نـرخ رشـد   (، تغییرات تولید ناخالص ملی، تغییـرات  

براساس این مـدل متغیرهـاي    .تغییرات در ارزش افزوده بخش ساختمان مد نظر قرار گرفته است
  . گردد درصد برآورد می 58لحاظ شده کامال معنی دار بوده و ضریب معنی داري کل مدل 

سـاله آینـده در جـدول زیـر مالحظـه       8براساس مدل سـوم میـزان مصـرف سـیمان طـی      
  . شود می

هاي میزان مصرف سیمان با در نظر گرفتن متغیر شیفت دهنده رشد اقتصادي، پروانه  -8جدول
  ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

30679.6 31731.8 33072.1 34644.1 36332.5 38168.7 39930.9 41810.2 
در مدل بعدي متغیر میزان مصرف به عنوان متغیر وابسـته در نظـر گرفتـه شـده اسـت و      

ص ملـی و تعـداد پروانـه هـاي سـاختمانی بـه عنـوان        متغیرهاي روند مصرف سیمان، تولید ناخـال 
  .   اند متغیرهاي شیفت دهنده منظور شده
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میلیـون تـن و    37.7براساس مدل چهارم  نیز میزان مصرف سیمان تا پایان برنامه چهـارم  
  .میلیون تن برآورد شده است 43.1، 1390تا پایان سال 

یفت دهنده رشد اقتصادي، پروانه هاي میزان مصرف سیمان با در نظر گرفتن متغیر ش -9جدول
  ساختمانی و روند مصرف

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
31101.6 31953.4 32763.3 33866.7 35493.9 37745.7 40293.1 43143.7 

تغییرات میزان تولید به عنوان عاملی شـیفت   ARMAدر آخرین مدل براساس یک مدل 
به عبارت دیگر بـا توجـه بـه اینکـه همـواره میـران       . گرفته شده استدهنده براي مصرف در نظر 

مصرف تحت تاثیر میزان تولید سیمان قـرار داشـته اسـت در ایـن مـدل بـا در نظـر گـرفتن رونـد          
همانگونه کـه در مـدل مالحظـه    . تغییرات تولید و پیش بینی آن میزان مصرف برآورد شده است

درصـد از تغییـرات مصـرف     54دهنده آن توانسته اسـت   می شود، این مدل به همراه متغیر شیفت
با در نظر گرفتن مدل باال مقـادیر پـیش بینـی شـده مصـرف سـیمان در        . سیمان را پاسخگو باشد

  :جدول زیر مالحظه می شود
  میزان مصرف سیمان با در نظر گرفتن متغیر شیفت دهنده  تولید سیمان -10جدول

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
31875.2 34428.34 37332.9 40556 44095.91 47966.81 52191.75 56799.4 

براساس این مدل مصرف سیمان نیز همانند تولید آن سـیري فزآینـده داشـته و در پایـان     
میلیـون تـن بـالغ      56.7بـه   1390میلیـون تـن و در سـال     47.9برنامه چهارم میزان مصرف به رقـم  

  . گردد می
  Vector Auto Regressionsمدلهاي ) 4-ج

 Vector Autoسومین بخش از بررسی مدل هاي پیش بینی میزان مصـرف بـه مـدلهاي    

Regressions  در بسیاري از موارد به دلیل عـدم شـناخت از تمـامی متغیرهـایی     . اختصاص دارد
ورد توانند تابع تقاضا را تحت تاثیر قرار دهنـدو همچنـین بـه دلیـل فقـدان اطالعـات در مـ        که می

بـه منظـور   . کـاربرد فـراوان دارنـد    VARهاي کمی و کیفی استفاده از مدلهاي  برخی از شاخص
ماننـد مـدلهاي    1390تـا   84بینی میزان مصرف بـراي دوره زمـانی    برازش مدلهاي مناسب و پیش

  . گیرند قبل متغیرهایی که به شکل برون زا اثرگذار می باشند، پیش بینی شده و در مدل قرار می
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هـاي سـاختمانی بـه عنـوان      مدل اول دو متغیر میزان مصرف سـیمان و تعـداد پروانـه   در 

وقفـه بهینـه در نظـر    . متغیرهاي درون زا و تولید ناخالص ملی و هزینه هاي عمرانی دولـت اسـت  
برآورد شده میزان مصرف سیمان به شرح  VARکه براساس مدل . گرفته شده دو وقفه می باشد

  .دمالحظه می شو) 11(جدول 
  مدل اول

 Sample(adjusted): 1344 1382 
 Included observations: 39 after adjusting 
 PARVANE CONS 
PARVANE(-1)  0.734077  0.013248 
  (0.16034)  (0.00837) 
 [ 4.57828] [ 1.58230] 
PARVANE(-2)  0.005979 -0.007230 
  (0.16859)  (0.00880) 
 [ 0.03547] [-0.82137] 
CONS(-1) -7.287277  0.806943 
  (3.48198)  (0.18182) 
 [-2.09285] [ 4.43823] 
CONS(-2)  9.273689  0.107466 
  (3.25766)  (0.17010) 
 [ 2.84673] [ 0.63177] 
C  11315.12  695.4132 
  (6727.94)  (351.308) 
 [ 1.68181] [ 1.97950] 
GDP -0.011862  0.004249 
  (0.04765)  (0.00249) 
 [-0.24895] [ 1.70781] 
OMRAN  0.263388 -0.013911 
  (1.03709)  (0.05415) 
 [ 0.25397] [-0.25688] 

 
  VARپیش بینی میزان مصرف سیمان در مدل اول  - 11 جدول

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
32175.1 34992.5 37642.3 40215.7 42768 45179.4 47479.5  49562.0 

ف رشود با در نظر گرفتن متغیرهاي مدل برداري میزان مص همانگونه که مالحظه می
  . میلیون تن برآورد می شود 49.5بالغ بر  1390سیمان تا سال 
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متغیر درون زا متراژ ساختمان ها در نظر گرفته شده است و متغیرهاي مستقل  VARدر مدل دوم 
  . نتایج مدل در زیر مالحظه می شود. تغییري نکرده اند

  مدل دوم
 Sample(adjusted): 1344 1382 
 Included observations: 39 after adjusting 
 METR CONS 
METR(-1)  0.726606  108.6783 
  (0.15490)  (40.3690) 
 [ 4.69081] [ 2.69212] 
METR(-2) -0.317160 -24.77562 
  (0.17425)  (45.4116) 
 [-1.82016] [-0.54558] 
CONS(-1) -0.000512  0.722609 
  (0.00071)  (0.18469) 
 [-0.72187] [ 3.91245] 
CONS(-2)  0.001584  0.098993 
  (0.00061)  (0.15894) 
 [ 2.59785] [ 0.62284] 
C  3.718294  348.0356 
  (1.38975)  (362.187) 
 [ 2.67552] [ 0.96093] 
OMRAN -0.000185 -0.003456 
  (0.00019)  (0.04976) 
 [-0.96881] [-0.06945] 
GDP  1.98E-05  0.002215 
  (9.1E-06)  (0.00236) 
 [ 2.18113] [ 0.93701] 

  
  VARپیش بینی میزان مصرف سیمان در مدل دوم -12جدول

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

32316.1 34458.8 36616 38578.0 40086.6 41000.9 41044.8 40152.0 

بینی براي مصرف  با در نظر گرفتن متراژ ساختمان به عنوان متغیر درون زا، میزان پیش
  .میلیون تن خواهد بود 40ن تا سقف سیما

در مدل سوم و چهارم متغیر برون زا ارزش افزوده بخش ساختمان انتخاب شـده اسـت   
وقفه براي آن پیش بینی براي میـزان مصـرف سـیمان افـزایش      2که با در نظر گرفتن این متغیر با 
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ولت نشان مـی دهـد کـه    به عبارت دیگر متغیر هزینه هاي عمرانی د. کند اي پیدا می قابل مالحظه

در مـدل  . توانند بر میزان مصرف  تـاثیر قابـل تـوجهی داشـته باشـند      این متغیر و وقفه هاي آن می
زا میزان متراژساختمان ها و در مدل چهـام متغیرهـاي  درونـزا عـالوه بـر میـزان        سوم متغیر درون

اسـاس ایـن دو مـدل    بینی ها بر پیش. مصرف سیمان تعداد پروانه هاي ساختمانی لحاظ شده است
  .اند در زیر ارائه شده

  مدل سوم
 Sample(adjusted): 1344 1382 
 Included observations: 39 after adjusting 
 METR CONS 
METR(-1)  0.711605  109.0776 
  (0.15815)  (40.9948) 
 [ 4.49954] [ 2.66077] 
METR(-2) -0.313748 -24.61616 
  (0.17512)  (45.3925) 
 [-1.79166] [-0.54230] 
CONS(-1) -0.000746  0.718775 
  (0.00068)  (0.17534) 
 [-1.10212] [ 4.09926] 
CONS(-2)  0.001866  0.100573 
  (0.00061)  (0.15776) 
 [ 3.06561] [ 0.63751] 
C  3.775987  351.5336 
  (1.39398)  (361.338) 
 [ 2.70879] [ 0.97287] 
VABL -0.000218  0.002786 
  (0.00029)  (0.07418) 
 [-0.76304] [ 0.03755] 
GDP  1.58E-05  0.002016 
  (6.5E-06)  (0.00169) 
 [ 2.43227] [ 1.19630] 

  
  VARپیش بینی میزان مصرف سیمان در مدل سوم  -13جدول

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

32490.2 35817.1 39245.2 42853.4 46711.6 50867.1 55291.6 59981.3 
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  مدل چهارم
 Sample(adjusted): 1344 1382 
 Included observations: 39 after adjusting 
 PARVANE CONS 
PARVANE(-1)  0.730075  0.012938 
  (0.15949)  (0.00836) 
 [ 4.57755] [ 1.54697] 
PARVANE(-2) -0.005141 -0.007045 
  (0.16594)  (0.00870) 
 [-0.03098] [-0.80962] 
CONS(-1) -7.174639  0.785233 
  (3.27031)  (0.17149) 
 [-2.19387] [ 4.57885] 
CONS(-2)  9.597369  0.136103 
  (3.23240)  (0.16950) 
 [ 2.96911] [ 0.80295] 
C  10231.99  684.5787 
  (6716.10)  (352.185) 
 [ 1.52350] [ 1.94381] 
VABL -0.979158 -0.030879 
  (1.49672)  (0.07849) 
 [-0.65420] [-0.39344] 
GDP  0.014725  0.004177 
  (0.03224)  (0.00169) 
 [ 0.45678] [ 2.47071] 

  
  VARپیش بینی میزان مصرف سیمان در مدل چهارم  -14جدول

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

32934.5 36230.6 39672.7 43287.3 47113.9 51216.4 55523.1 60057.7 

  
  گیري  نتیجه) د

میزان مصـرف سـیمان    بینی بررسی هاي انجام گرفته در زمینه برازش توابع تقاضا و پیش
دهند که در صورت ادامه روند کنونی مصرف و استفاده از مدلهاي سـاده   نشان می 1390تا سال 

امـا نکتـه   . سري زمانی عمال میزان سیمان تولید بسیار بیشتر از نیازهاي جامعـه ایـران خواهـد بـود    
قـرار داشـته اسـت،    خائز اهمیت اینکه از آن جا که مصرف سیمان  همواره تحت تاثیر تولید آن 



  مجموعه مقاالت    108
تولید به نوعی یک عامل کنترلی و شکل دهنده فرهنگ مصرف سیمان محسوب شـده و امکـان   

لـذا فرهنـگ   . نغییرات مصرف در محدوده تولید و واردات اندك سیمان امکان پذیر بوده اسـت 
مصرف سیمان نه به عنـوان یـک متغیـر سیاسـتی و در راسـتاي توسـعه اقتصـادي کـه در ارتبـاط          

بینی هاي  شود که توابع سري زمانی در پیش این مسئله باعث می. با تولید قرار داشته است مستفیم
بـه منظـور رفـع ایـن     . ساده دچار کم شماري روند مصرف شده و عمال از واقعیت فاصله گیرنـد 

مشکل در این مقاله ابتدا مدلهاي خطی جهت شناسایی عوامل موثر بـر مصـرف سـیمان بـرآورد     
رهاي تاثیرگذار در مدلهاي سري زمانی به عنوان متغیرهاي شیفت دهنده لحاظ شده و سپس متغی

  . اند شده
بررسی ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن  رشد برنامـه ریـزي شـده متغیـر هـاي      

سـاله،   30اثرگذار در برنامه چهارم و روند رشد دیگر متغیرهاي تاثیر گـذار براسـاس  رونـدهاي    
میلبون تن خواهد بود و این مسـئله لـزوم    50تا  45در حدود  1390ر سال میزان مصرف سیمان د

سیاستهاي بهبود فرهنگ مصرف سیمان در کشور، توسعه امکانـات صـادراتی بـراي کشـورهاي     
منطقه، هدفگذاري در دستیابی به نرخ رشـد اقتصـادي لخـاظ شـده در برنامـه چهـارم و نظـارت        

اســتفاده بهینــه از ســیمان و محصــوالت ســیمانی را  دولــت در ســاخت و ســاز و عــزم و اراده در 
  .کند گوشزد می

  
 :خذآم

 هاي انجمن صنفی کارفرمایان سیمان  گزارش •

 گزارشات وزارت صنایع •
• Cement in Iran, association of cement industry's employers, 2004 
• J, Johnston  & J Dinardo , “Econometric Methods” ,4th edition , McGraw Hill  
• Theil Henri, Microeconomics, Basil Blackwell Publisher Limited, 1980 
• Global Cement Report در سالهاي مختلف 
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  مودنشست 
در  گذاري قیمت و سرمایه
  سیمان
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  دوم نشست افتتاحیه
  و بازار سرمایهسیمان  اقتصاد

  
  نجبیاوحید ر

  بوعلیگذاري  سرمایهسهامی عام شرکت 
  

شـرکت تولیـد کننـده سـیمان در بـورس اوراق بهـادار ایـران حضـور          25در حال حاضر 
 90ایـن میـزان تولیـد معـادل     . تن می باشد 29500000شرکت، معادل  25تولید فعلی این . دارند

درصـد ارزش کـل بـازار بـورس ایـران را       25درحـال حاضـر   . درصد سیمان تولیدي ایران است
درصد تولید سـیمان کشـور را    95درحال حاضر . سیمان تشکیل می دهندشرکتهاي تولید کننده 

  .بخش عمومی برعهده دارد
 میانگین عمر ماشین آالت خط تولید

 درصد به کل ظرفیت اسمی روزانه تعداد کوره عمر

 46/7 47060 33  سال 20بیش از 

 10/9 11000 6 20-10سال 
 42/4 42700 23 سال 10کمتر از 

 100 100760 62 جمع

درصـد کـوره هـاي کارخانجـات تولیـد کننـده        47طبق جدول باال در حال حاضرحدود 
تواند در آینده منجر به کاهش تولید سـیمان در   سال دارند که خود می 20سیمان عمري بیش از 

شرکتهاي فوق گردد لذا براي حفظ ظرفیت تولید فعلی و پاسـخگویی بـه نیـاز و تقاضـاي رو بـه      
  . مان نیازمند سرمایه گذاري ارزي و ریالی در این صنعت می باشیمرشد در بازار سی
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 تقاضاي سیمان

طی سالهاي گذشته مصرف سیمان در ایران همواره تحت تأثیر عوامل مختلـف از جملـه   
سطح درآمد ملی، وضعیت صنعت سیمان در کشور و برنامـه هـاي عمرانـی و همچنـین اهـداف      

یک منطقه و یا در کشور بوده است و لذا مصرف سیمان  سیاسی، اجتماعی و اقتصادي دولت در
همواره با نوساناتی روبرو بوده و تحت تاثیر مجموعه این عوامـل باعـث گردیـده کـه بـراي ایـن       
محصول در بیشتر مواقع علیرغم نظارت دولت در نحوه توزیع و قیمتگذاري، بـازار سـیاه وجـود    

جنـگ تحمیلـی و نیـاز روز افـزون کشـور بـه        در چند سال گذشته باالخص بعـد از . داشته باشد
بازسازي مناطق تخریب شده، نیاز به مسکن با توجه به رشد جمعیت، نوسازي و بازسـازي بافـت   
قدیمی و فرسوده شهرها و مهمتر از همه نیاز کشور به برنامه هـاي عمرانـی و اجـراي انهـا باعـث      

 5/31درصـد رشـد بـه     39بـا   78میلیـون تـن در سـال     2/20گردیده که سیمان مصرفی کشور از 
تـن   میلیـون  33برسد و طبق نظرکارشناسان در سـال جـاري، از مـرز     83میلیون تن در پایان سال 

با توجه به رشد تقاضاي این محصول و روند گذشته پـیش بینـی مـی شـود کـه       .خواهد گذشت
ضه و تقاضـا در  میلیون تن ظرفیت اسمی ایجاد شود تا حداقل عر 70، میزان 1400بایستی تا سال 

  .نقطه سربه سر قرار گیرند
  :نگاهی به پروژه هاي جدید سیمان

 تعداد طرحها )ریالمیلیارد (سرمایه الزم براي هر طرح  )ریالمیلیارد (هزینه ساخت کل طرحها 

50400 1200 420 

. اسـت  ریـال میلیـارد   11000کل مبلغ اعتبار شـده   ریال 10000با فرض نرخ یورو معادل 
  مورد نیاز براي اتمام طرحهاي سیمانی بعد از وام صندوق ذخیره ارزي نقدینگی

  میلیارد ریال  50400 – 11000=  39400
گـردد بـا    توانند از وام استفاده کنند، لذا پیش بینـی مـی   درصد سرمایه می 60شرکتها تا . شود می

حداکثر حدود  توجه به جمیع شرایط، امکانات و محدودیت سیستم بانکی کشور در اعطاي وام،
از تسـهیالت بـانکی    ریـال میلیـارد   9850یعنـی معـادل    ریـال میلیـارد   39400درصد کل مبلغ  25

  :استفاده شود، لذا خواهیم داشت



 113    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 ریالمیلیارد  39400نیاز بعد از کسر وام صندوق ذخیره ارزي   مابقی نقدینگی مورد

  ریالمیلیارد  9850 تسهیالت بانکی دریافتی : کسر می شود

  ریالمیلیارد  29550 نفدینگی مورد نیاز از محل آورده سهامداران 

 )میلیون تن(تولید سالیانه صنعت  )ریال(هر تن  ) ریالمیلیارد (فروش کل صنعت 

10560 320000 33 

 :لذا خواهیم داشت

 ریالمیلیارد  شرح

 10560 فروش کل سالیانه صنعت

 درصد 40 حاشیه سود صنعت قبل از مالیات 

 4220 سود قبل از مالیات

 )950( )درصد 5/22با نرخ (مالیات :  کسر میشود 

 3270 سود خالص صنعت

 )330( درصد سالیانه 10حداقل تقسیم سود طبق قانون تجارت : کسر میشود

  2940 سود خالص صنعت پس از کسورات قانونی
 0 )صفر باشد  DPS= فرض شده (سود سهامداران : کسر میشود

  2940 الص صنعتسود خ
 :اگر فرض کنیم که کل سود براي جذب نقدینگی بکار رود خواهیم داشت

 29550 وجه نقد مورد نیاز براي طرح هاي سیمانی 

  2940 سود خالص صنعت با فرض عدم تقسیم سود بین سهامداران

 :لذا خواهیم داشت

 29550 ÷ 2940=   10سال 

سـال   10عت سیمان قطعاً براي طرحهاي سیمانی شود با قیمتهاي فعلی صن نتیجه گیري می
در حـال حاضـر متوسـط    . ماه مغـایرت دارد 36زمان مورد نیاز است که با زمانبندي پروژه ها بین 

این در حالیست که آمارهـا  . است ریال 320000قیمت محصول سیمان در کشور به ازاي هر تن 
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صد  باالتر نسبت به قیمت مصوب بـه  در 122نشان می دهد قیمت بازار آزاد این محصول گاه تا 

هزار  800قیمت سیمان فله در بازارآزاد تهران تنی : به عنوان مثال. دست مصرف کننده می رسد
دالر می باشد، این در  35قیمت کنونی سیمان در کشور به ازاي هر تن  .گزارش شده است ریال

دالر  100ر امارات حـدود  دالر و در کشو 120حالیست که همینک سیمان در کشور عراق تنی 
  .گردد دالر معامله می 85و در دیگر کشورهاي منطقه تنی 

  
 رانت سیمان

درصـد سـیمان تـوزیعی توسـط عـاملین       60طبق بخشنامه توزیع سیمان وزارت بازرگانی 
میلیـون تـن در    33لذا اگر تولید سـیمان را معـادل    .فروش باید به بخش مردمی تحویل داده شود

. میلیون تن می بایست توسط عاملین به بخش مردمی تحویـل داده شـود   8/19ادل نظر بگیریم مع
هزار واحد مسکونی در کشـور   700این در حالیست که در سال قبل بر طبق آمار وزارت مسکن 

طبق نظر کارشناسان براي سـاخت هـر مترمربـع واحـد مسـکونی بـه دو کیسـه        . ساخته شده است
متر مربـع در نظـر    100اگر متراژ هر واحد مسکونی . یاز استکیلوگرم سیمان ن 100سیمان یعنی 

 8/12حال سوال این اسـت کـه   . میلیون تن خواهد بود 7گرفته شود کل سیمان مورد نیاز معادل 
میلیون تن سیمان مابقی چگونه توزیع و مصرف گشته است؟ آمارها نشـان مـی دهـد ایـن میـزان      

اگر . سط دالالن به کشورهاي همجوار صادر می شودسیمان در بازار آزاد بفروش رسیده و یا تو
باشد و قیمت متوسط مصـوب   ریالهزار  600فرض شود قیمت بازار آزاد  در کل کشور معادل 

بـه ازاي هـرتن سـیمان مابـه التفـاوت  وجـود        ریالهزار  280، آنگاه رقمی معادل ریال  320000
  :سیمان معادل لذا به نظر می رسد در بدترین حالت رانت. خواهد داشت

  تن12،800،000*  280000=  میلیارد ریال 3580  
خواهـد بـود کـه بـه جیـب       ریـال میلیارد  900درصد معادل  25مالیات حقه دولت با نرخ 

  .دالالن و سودجویان سرازیر می شود
  

 سیمان به عنوان دومین محصول صادراتی ایران
اشـد میتوانـد بعـد از نفـت و گـاز و      این صنعت با پتانسیلها و مزیتهاي نسبی که دارا مـی ب 



 115    سمینار اقتصاد سیمان ایران

پتروشیمی به عنوان دومـین محصـول صـادراتی غیرنفتـی مملکـت در سـالهاي آینـده در دولـت         
کارشناسان امر معتقدند چنانچه بر اسـاس اسـتانداردهاي جهـانی معمـول بـراي      . جدید قرار گیرد

دالر بـراي سـایر    20دالر براي استهالك، نوسـازي و توسـعه و    20قیمتگذاري سیمان در هر تن 
 5دالر نیز حاشیه سود در نظرگرفته شود، این صنعت می توانـد کمتـر از    10هزینه ها و همچنین 

سال آینده با عنایت به دارا بودن ویژگیهـاي الزم و موجـود بـودن فرصـتهاي مناسـب بـا هـدف        
ور از صادرات دستیابی به حداقل یک میلیارد دالر صادرات غیرنفتی از طریـق صـدور سـیمان د   

صـنعت    و از طرفی در بعد صادرات ماشین آالت، تجهیزات و خدمات فنی نیز در. انتظار نیست
  .سیمان می توان سرفصلی جداگانه گشود

  
 ترکیب سهامداران صنعت سیمان

 درصد مالکیت صنعت نام شرکت یا نهاد ردیف

 26 تامین اجتماعی  1

 5 احداث صنعت و سازمان توسعه و نوسازي صنایع 2

 5/5 غدیر 3

 2/7 بانک ملی و مدیریت سرمایه گذاري بانک ملی 4

 2/6 بنیاد مستضعفان 5

 4 صندوق نفت 6

 3 تدبیر  7

 4 بانک مسکن و سایر بانکها 8

 3 بیمه ها 9

 1/36 )شامل شرکتهاي سهامی عام، حقوقی و حقیقی(سایرین   10

صـنعت سـیمان   سـهام  % 95 ریباًتق به این گونه است کهترکیب سهامداري صنعت سیمان 
  .دولت استدر اختیار صنعت سهام این از % 5شود و  ی اداره میخصوصتوسط بخش 
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 مقایسه ارزش کل بازار و صنعت سیمان

 04/07/1384ارزش کل در  شرح
 )میلیارد ریال(

 17/10/1382ارزش کل در 
 )میلیارد ریال(

درصد رشد 
 یا کاهش

 7/18 293.334 348،235 ارزش کل بورس

 )3/27( 86.345 62،720 صنعت سیمان

  
ماهـه   20 گردد، ارزش کل بازار بورس ایران طـی  همانگونه که از جدول باال استنباط می

ایـن در حالیسـت کـه در همـین مـدت ارزش بـازاري       . درصـد رشـد داشـته اسـت     7/18گذشـته  
دهـد کـه علـت    درصد کاهش را نشان مـی   3/27شرکتهاي تولید کننده سیمان در بورس معادل 

اصلی آن به زعم کارشناسان، عدم اجراي کامل تعهدات دولت در خصوص طرح جامع سـیمان  
   .می باشد

  مقایسه شاخص کل و شاخص کانی غیر فلزي

  شاخص در تاریخ شرح
04/07/1384 

  شاخص در تاریخ
17/10/1382 

درصد رشد 
 یا کاهش

 )3/8( 11.205 10،276 شاخص کل 

 )43( 517 295 شاخص کانی غیر فلزي  

  
ماهه 20گردد، شاخص کل بازار بورس ایران طی  همانگونه که از جدول باال استنباط می

همین مدت شـاخص کـانی غیـر     این در حالیست که در. درصد کاهش داشته است 3/8گذشته  
 دهد می درصد کاهش را نشان 43فلزي معادل 
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 شرکت ردیف

  سرمایه
میلیارد 
 ریال

آخرین 
قیمت در 

04/07/84 

  ارزش بازار
میلیارد (

  )ریال
04/07/84 

  ارزش بازار
میلیارد (

  )ریال
18/10/82 

  افزایش
 )کاهش(

  درصد
  افزایش

 )کاهش(

 -29 522 1,810 1288 27,999 46.0 دورود 1

 -8 195 2,370 2175 19,758 110.1 کرمان 2

 -3 109 3,191 3082 61,647 50.0 صوفیان 3

 -16 297 1,808 1511 7,236 208.8 کارون  4

 96 1,113 1,164 2277 24,970 91.2 مازندران 5

 20 287 1,451 1738 15,798 110.0 غرب 6

 -38 594 1,554 960 16,000 60.0 خزر 7

 -36 507 1,419 912 16,584 55.0 بهبهان 8

 -49 2,101 4,255 2154 10,259 210.0 شرق 9

 -2 47 2,207 2160 23,533 91.8 شمال 10

 -10 200 1,932 1732 22,794 76.0 اصفهان  11

 -30 614 2,058 1444 51,555 28.0 ارومیه 12

 -5 93 1,787 1694 63,675 26.6 قاین 13

 -36 577 1,614 1037 17,284 60.0 خاش 14

 -42 960 2,273 1313 23,955 54.8 شاهرود 15

 -32 720 2,219 1499 6,752 222.0 هگمتان 16

 -61 6,408 10,555 4147 10,368 400.0 سپاهان 17

 -56 7,336 13,011 5675 11,794 481.2 تهران 18

 -44 12,332 27,776 15444 5,940 2,600.0 فارس و خوزستان 19

 -21 396 1,891 1495 9,726 153.7 ایالم 20

 -38 32,607 86,345 53738       جمع 

  
 .کـاهش یافتـه اسـت    ریـال میلیارد  32600ماه گذشته  19ارزش بازاري سهام سیمان طی 
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ارزش بازاري سهام سیمان اردبیل و سیمان بجنورد و سیمان فارس و سیمان هرمزگـان و سـیمان   
داراب به علت نبودن در ابتداي دوره مورد بررسی در بورس محاسبه نشده است، اما ارزش بازار 

پس روي هم رفتـه ارزش  . است کاهش یافته ریالمیلیارد  1550این سهام از بدو ورود به بورس 
  .کاهش یافته است ریالمیلیارد  34150ماهه  19بازاري سهام سیمان طی یک دوره 
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 نتیجه گیري
اعتقاد مدیران و کارشناسان صنعت سیمان کشور این است که بایـد رانـت بـازار سـیاه و     

ولت نیز باید تعهداتش درطرح جـامع  قیمت دستوري که رقم باالیی است به صنعت برگردد و د
میلیون تن تولید سیمان سـرمایه گـذاري شـده،     42سیمان که براساس آن یک میلیارد یورو براي 

اعتقاد بر این اسـت کـه تنهـا راه حـل برطـرف نمـودن بحـران سـیمان در بلندمـدت           .عمل نماید
ان بحـران را حـل   سرمایه گذاري هاي عظیم است و بدون سرمایه گذاري هاي اساسـی نمـی تـو   

نمود و شرط اساسی این سرمایه گذاري بستر سازي مناسب براي ایجـاد بـازدهی معقـول و عـدم     
عالوه بر این به علت عدم اجراي کامل مفاد طرح  .ریسک تصمیمات دولت در صنعت می باشد

ماه است که در بازار بـورس تهـران ارزش بـازاري شـرکتهاي تولیـد       20جامع سیمان نزدیک به 
 .نده سیمان بشدت افت داشته و رغبتی براي سرمایه گذاري بیشتر در این صنعت وجود نـدارد کن

لذا می توان استنباط نمود که در بازار اولیه نیز که خود متاثر از بازار ثانویه می باشد رغبتی براي 
پیشرفت سریع طرحهاي سیمان و همچنین سرمایه گـذاري در طرحهـاي جدیـد وجـود نخواهـد       

  .تواند باعث تشدید بحران عرضه وتقاضا در این صنعت در سالهاي آتی گردد و خود میداشت 
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  1سازي اقتصادسنجی آزادسازي قیمت سیمان شبیه
  

  2دکتر بیژن بیدآباد
  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه

  
  اقتصاد سیمان، اقتصادسنجی، سیمان، دستگاه معادالت همزمانالگوسازي،  : کلیدواژه

  
  چکیده

به آزادسازي قیمت و تقاضا و عرضۀ کل سیمان پرداخته و بـا طـرح یـک     این مقاله در
الگوي همزمان دستگاه معادالت اقتصادسـنجی اقـدام بـه بررسـی اثـر آزادسـازي قیمـت سـیمان         

عـدم   لیالگـوي تعـد  «تحت عنـوان  همزمان  روش اتخاذ شده یک الگوي رفتاري. خواهیم نمود
دهـد و   نظر قـرار مـی   مداست که اثر تغییرات قیمت ناشی از مازاد عرضه یا تقاضا را » تعادل پویا

  . دارد بطور همزمان آن را در رفتار تولید و مصرف و بازرگانی سیمان ملحوظ می
الگـوي فـوق    سـازي  گذاري دولتی سـیمان اقـدام بـه شـبیه     اثر حذف قیمت لیتحل يبرا

بـازار آزاد   هـاي  مـت کنیم کـه در آن قی  و در مقابل آن سناریوي دیگري را تعریف می نماییم می
سـازي استوکسـتیک و دینامیـک ایـن دو      بـا شـبیه  . انـد  هاي مصوب سیمان شـده  جایگزین قیمت
  . دهد ي بدست آمده اثرات اجراي این سیاست را نشان میسناریو جوابها
شـود کـه    گـذاري سـیمان باعـث مـی     دهند که حذف قیمـت  ان میسازیها نش شبیه جینتا

 مانیآزادسازي قیمت سیمان اثرات زیادي بر تولیـد، مصـرف، صـادرات و واردات و قیمـت سـ     
گرچه نوساناتی را در روند متغیرها بوجود خواهد آورد و روند کـارائی بـازار را   . نخواهد داشت

  . نیز بیشتر خواهد کرد

 

به سفارش است که اقتصاد قیمت سیمان دربارة  یلیفصتبخش کوچکی از یک بررسی برمبناي این مقاله  - 1
تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی ریزي و  دفتر برنامهشرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و از طریق 

  . ه است تدوین شده استامیرکبیر انجام گردید
2-           http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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  قدمهم

هـاي   آوري شده باشند که بازار با محـدودیت  اي جمع ماري براي دورههاي آ وقتی داده
بینی متغیرهاي آن بازار در زمانی که  ها براي پیش خاصی روبرو و همراه باشد استفاده از آن داده

کنـیم   در این مقاله سعی مـی . اشکال نیست هاي مزبور حذف یا برطرف شده باشند بی محدودیت
منـد   الگوي اقتصادسنجی از آن در جهـت رفـع ایـن مشـکل بهـره      با دستکاري در معادالت یک

با طرح یک الگوي دستگاه معادالت اقتصادسنجی همزمان اقـدام بـه بررسـی اثـر     بتدا در ا. شویم
روش اتخاذ شده یک الگوي رفتاري همزمـان اسـت کـه    . آزادسازي قیمت سیمان خواهیم نمود

دهد و بطور همزمان آن را در  ا را مد نظر قرار میاثر تغییرات قیمت ناشی از مازاد عرضه یا تقاض
با این خصوصیت نام ایـن الگـو را کـه    . دارد رفتار تولید و مصرف و بازرگانی سیمان ملحوظ می

ــام   ــا ن ــز دارد ب ــوینی در الگوســازي نی ــا «ســیاق ن  Dynamic »الگــوي تعــدیل عــدم تعــادل پوی

Disequilibrium Adjustment Model (DDAM)   الگـو   اي از ایـن  نمونـه . مـاییم ن معرفـی مـی
 .1شـد بررسی اثر تغییر تعرفه بر قیمت، تولید، مصرف، واردات و صادرات سـیمان اسـتفاده   براي 

پـس از انجـام   . سازي بـراي آزادسـازي قیمـت سـیمان اسـت      در اینجا کاربرد ما از این الگو شبیه
زادسـازي قیمـت تغییـر    سـازي درون نمونـه معـادالت الگـو را بـراي تطبیـق آ       مراحل نهائی شـبیه 

  .نمائیم سازي می دهیم و مجدداً معادالت را شبیه می
  

  تحوالت دورة نمونه
الگـو شـاهد نوسـاناتی     1342-1382تولید سیمان در ایران در طول دوره مورد بررسـی  

در . درصد در خالل دوره یاد شده افزایش یافته است 10بوده است، اگرچه بطور متوسط ساالنه 
مان بدلیل فشار تقاضا و محدودیتهاي وارداتی در برخی از سالها بیش از ظرفیـت  واقع صنعت سی

با شوك افزایش قیمت نفت و افـزایش   1353-57در خالل سالهاي . اسمی نیز تولید نموده است
درآمدهاي نفتی تولیـد سـیمان شـدیداً افـزایش یافـت امـا پـس از آن در خـالل جنـگ بواسـطه           

 

   .در بارسلون اسپانیا ارائه گردید 2004این الگو در کنفرانس سیمان اروپا اي از  نمونهاولین بار  1
B. Bidabad, N.Kalbasi Anaraki, M. M. Rezai “Effects of Iran’s WTO Accession on the 
cement Industry”, presented at the 4th European Cement Conference, March 2004, 
Barcelona, Spain. Propubs publication company, U.K. 
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 -6/3صنعت سیمان شاهد رشد منفـی  . ارز خارجی کاهش یافت خرابیهاي جنگ و کمبود منابع
بواسطه وجود ظرفیتهاي بالاستفاده و کاهش کارآیی بوده امـا پـس    1367درصد، در خالل سال 

از پایان جنگ تولید سیمان روند صعودي یافت و گسترش فعالیتهاي بخش ساختمان رشد تولید 
از رشـد   1376اي جدیـد رشـد عرضـه از سـال     با تاسیس واحده. رسید 1369در سال %  7/16به 

اما در عین حـال عـدم دسترسـی بـه بازارهـاي بـین المللـی و محـدودیتهاي         . تقاضا فزونی گرفت
گذاري دولتی تولید کنندگان را ناچار به اتخاذ سیاسـتهاي مقطعـی و نـامطمئن     صادراتی و قیمت

  .در تولید نموده است
گیـرد چـرا کـه     ر سطح نسبتاً نازلی قـرار مـی  تجارت جهانی سیمان نسبت به تولید آن د

واردات سـیمان در ایـران در   . شـود  مواد اولیه مورد نیاز براي تولید در اغلب کشـورها یافـت مـی   
امـا ایـن   . نزدیک به صفر بوده است 1350باستثناء اواسط دهه ) 1342-1381(طول دوره بررسی 

بدلیل سیاستهاي اعمـال شـده منجـر     تغییرات زیادي یافت و 1354-1374روند در خالل سالهاي 
ــه  1350در اواســط دهــه . بــه کــاهش کــارآیی تولیــد ســیمان نیــز گردیــد  تولیــد داخلــی قــادر ب

سابقه  پاسخگویی به افزایش تقاضاي سیمان نبود و لذا واردات سیمان افزایش یافت و رکورد بی
رچه واردات سیمان اگ. نسبت به سال قبل تجربه نمود 1356درصدي را در خالل سال  134رشد 

نسبتاً بـا ثبـات بـوده امـا طـی سـالهاي اخیـر بواسـطه رونـق           1370و  1360در خالل سالهاي دهه 
فعالیتهاي زیربنایی و افزایش فعالیتهاي ساختمانی و کمبود تولید سـیمان داخلـی رونـد صـعودي     

اوانی بوده اسـت  اي فر اي و غیرتعرفه واردات و صادرات سیمان در ایران تابع موانع تعرفه. داشت
هـاي بازرگـانی و    و حتی در برخی از سالها در دوران جنگ، صادرات منوط به مجوز وزارتخانه

معرفـی شـدند، عـدم     1366هاي صادراتی و معافیتهاي مالیاتی در سـال   اگرچه انگیزه. معادن بود
بـه  . انـد  هاي صادراتی همواره به سطح پایین صادرات گردیده ثبات سیاست گذاریها و ممنوعیت

بـا توجـه   . ممنوع اعالم شد 1376و  1375عنوان مثال صادرات انواع سیمان و کلینکر در سالهاي 
به زیانهاي ایجاد شده ناشی از اتخاذ این سیاست، دولت در سـالهاي بعـد نسـبت بـه حـذف ایـن       

  . ها اقدام نمود ممنوعیت
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و  1360هـاي   هـه قیمتهاي دستوري و اداره شده تحمیلی بر صـنعت سـیمان در خـالل د   

منجر به کاهش رشد تولید سیمان در کشور در مقایسه با سایر کشورهاي در حـال توسـعه    1370
ریـزي   در دوران پس از جنگ، توزیع و قیمت گـذاري سـیمان تحـت کنتـرل کمیتـه برنامـه      . شد

 براساس مقررات این کمیته تولیدکننـدگان . ریزي قرار داشت سیمان در سازمان مدیریت و برنامه
 1367با پایـان جنـگ در سـال    . بایست تولید خود را به وزارت بازرگانی تحویل دهند سیمان می

قیمتهاي کنترل شده . بندي قرار گرفت توزیع سیمان به وزرات صنایع منتقل و تحت سیستم جیره
نمـودار زیـر قیمتهـاي بـازار آزاد و مصـوب را نشـان       . یک مسئلۀ عمده در صنعت سـیمان اسـت  

  : دهد می
ا یکسان سـازي  ب

و  1371نــرخ ارز در ســال 
بدلیل شکاف فزاینده میان 
قیمت تمام شـده و قیمـت   
ــارهاي   ــده فشـ ــرل شـ کنتـ

ــده ــاي  فزاینـ ــر قیمتهـ اي بـ
با آغـاز  . داخلی ایجاد شد

برنامه خصوصی سـازي و  
هـاي انـرژي    افزایش هزینه

ــاوت  ــا تفـ و پرســـنلی و بـ
از . هاي خود نبودنـد  ده قادر به تحمل هزینهنرخهاي ارز بازار رسمی و بازار آزاد، بنگاههاي زیان

آن موقع قیمتهـاي تعـادلی توسـط کمیتـه تولیـد و توزیـع سـیمان شـامل نماینـدگانی از سـازمان           
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت صنایع و سازمان برنامـه از طریـق حاصـل    

ین اساس تولیدکننـدگان قـادر   بر ا. شود اي حاصل می جمع قیمت دفتري با یک نرخ سود حاشیه
ظرفیت اسمی کارخانجات را شخصاً توزیع کنند و کارخانجات سیمان % 90بودند تولید بیش از 
بعـالوه  . ریال به وزارت صنایع براي هرتن سیمان تحویـل شـده بودنـد    8000موظف به پرداخت 

را از تولیـد  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیـد کننـدگان براسـاس فرمـول زیـر مبلغـی       

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

320000

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

APPPRICE MARKPRICE

  زاري سیمانهاي مصوب و با مقایسۀ دو شاخص قیمت
1382-1342 )2003-1963( 



 125    سمینار اقتصاد سیمان ایران

  :کرد کنندگان براي هرتن سیمان فروش رفته اخذ می
سهم سازمان حمایت از = 0/ 9×)قیمت فروش رفته(  –) قیمت تمام شده+ ریال 5000(

  کنندگان و تولیدکنندگان مصرف
حق  %1حاشیه سود،  %15در عین حال قیمت مصرف کننده با جمع قیمت تمام شده با 

ریال حق وزارت امور اقتصادي و دارایی  4000ش و پرورش و حق وزارت آموز %2شهرداري، 
درصدي براي تولیدکنندگان منجر  15اگرچه در نظر گرفتن حاشیه سود . در نظر گرفته شده بود

اي  هاي سرمایه هاي انرژي و پرسنلی شده بود اما از جبران هزینه به حل مشکل مالی پوشش هزینه
تـر کـه    هـا بـراي کارخانجـات قـدیمی     ه در این روش قیمـت بعالو. ناشی از استهالك ناتوان بود

  .تر خواهد بود قیمت تمام شده کمتري دارند پایین
در عـین حـال از   . قیمت سیمان در خالل سالهاي پس از جنگ نسبتاً با ثبات بوده است

  .قیمتهاي کنترل شده شدیداً افزایش یافت 1370اوائل سالهاي دهه 
کارخانجات سیمان و آمارهـاي کـالن اقتصـادي نظیـر     آمار مربوط به صنعت سیمان از

GDP   از آمارهـاي بانـک مرکـزي و    .... ، شاخص قیمت عمده فروشی سیمان، نـرخ ارز مـوثر و
متغیرهاي . آمار مربوط به تولید و قیمت جهانی سیمان ازآمارهاي تجارت جهانی اخذ شده است

  : استفاده شده عبارتند از
IRYCD  =تولید سیمان ایران  
IRIMP  =واردات سیمان ایران بر حسب تن  
IREXP  = صادرات سیمان ایران  

WPRICE  = قیمت جهانی سیمان  
APPPRICE  = ریال در تن(قیمت مصوب کنترل شده سیمان(  

MARKPRICE  = ریال در تن(سیمان  سیمان در بازار آزادقیمت(  
IRGDP  =1361 تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت عوامل به قیمت ثابت 

IRGDPNF = 1361غیرنفتی به قیمت عوامل به قیمت ثابت تولید ناخالص داخلی  
IREENOIL  = نرخ ارز موثر در ایران  

EXCESS  =تغییر در موجودي انبار سیمان در ایران  
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NCAPACITY  = ظرفیت اسمی تولید سیمان در ایران  

CONSD  = مصرف سیمان از محل تولید داخلی  
رقمی دارند متغیرهاي مجازي هستند کـه   4یا  2شروع شده و اعداد  Dمتغیرهایی که با 

دهنـد کـه بـراي     اي را نشـان مـی   دو رقم اول سال شـروع دوره و دو رقـم دوم سـال اختتـام دوره    
اگـر متغیرهـاي   . سالهایآن دوره رقم یک و سالهاي خارج از آن دوره رقم صفر لحاظ شده است

D ندهندة سالی است کـه مقـدار متغیـر مجـازي برابـر یـک       داراي دو رقم باشند، آن دو رقم نشا
  .است

گذاري دولتی بر تولید، مصرف و تجارت بـا تاکیـد    گیري اثر حذف قیمت براي اندازه
 (DDAM)امیکی نـ بر اثرات همزمان قیمت ناشی از حذف این متغیر مدل تعدیل عـدم تعـادل دی  

  :زیر طراحی شد
1. IRIMP=C(10)+C(11)*IRGDP+C(12)*IREENOIL*WPRICE/MARKPRICE 

+ C(13)*IRIMP(-1) +C(14)*D5972*IRIMP(-1)+C(15)*D77+C(16)*D79+ 
C(76)*D7905 

2. IREXP= (1-D7286)*(C(21)*NCAPACITY+C(22)*IREENOIL* 
WPRICE/MARKPRICE +C(23)*IREXP(-1))+C(24)*D02+C(25)*D71 

3. IRYCD= C(30)+C(31)*APPPRICE+C(32)*NCAPACITY+C(33)*IRYC(-1) 
4. LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(APPPRICE)+C(42)*LOG(IRGDPNF) 

+ C(43)*@TREND +C(44)*D5978+C(45)*LOG(CONSD(-1)) 
5. D(MARKPRICE) =C(51)*EXCESS(-1)+C(52)*APPPRICE(-1) 
6. EXCESS = IRYCD+ IRIMP - CONSD - IREXP 
 

ارتباطات درونـی مـدل   . اتحاد تشکیل شده است 1معادلۀ استوکستیک و  5این مدل از 
بدین شکل است که واردات، صادرات، تولید و مصرف داخلی سیمان توسط چهار معادلـه اول  

. کند شوند و معادلۀ پنجم قیمت تغییرات قیمت بازار را براساس مازاد عرضه محاسبه می تعیین می
عرضه را با احتسـاب واردات و صـادرات و تولیـد و مصـرف داخلـی محاسـبه       اتحاد ششم مازاد 

قیمت سیمان بطور همزمان بدیل حضـور متغیـر قیمـت در چهارمعادلـه اول بـر مقـادیر       . نماید می
به عبارت دیگر بستار الگـو بـا متغیـر    . گذارد تولید، مصرف، واردات و صادرات سیمان تأثیر می

گـو دو نـوع قیمـت مصـوب و بـازار بکـار بـرده شـده اسـت کـه           در ایـن ال . شود قیمت کامل می
در مرحله بعد با اضافه کردن معادلۀ جدیـدي کـه قیمـت مصـوب     . دوگانگی قیمت را نشان دهد
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   .نمائیم سازي می نماید اثر آزادسازي قیمت را شبیه سیمان را برابر قیمت بازار آزاد می
سـت معـادالت بـراي رفـع ناایسـتایی      استفاده از متغیرهاي وابسته تأخیردار در سـمت را 

اند و خالصۀ نتایج برآورد شـده در   برآورد شده OLSتمامی معادالت به روش . مرتبۀ اول است
  GDPدهـد کـه واردات سـیمان بـا      نتایج بـرآورد شـده نشـان مـی    . اند جدول زیر نشان داده شده

معـادالت صـادرات   . فی اسـت ارتباط مثبت و معنی دار و با نرخ موثر ارز واقعی داراي ارتباط من
دهد که صادرات سیمان در ارتباط مثبت و معنی داري با ظرفیت اسمی تولیـد سـیمان و    نشان می

تولید سیمان داراي ارتبـاط مثبـت و معنـی داري بـا  قیمـت سـیمان اسـت        . باشد نرخ موثر ارز می
تباط مثبـت و  اما ظرفیت اسمی داراي ار. باشد اگرچه ضریب اهمیت قابل اغماض و کوچک می

مصرف داخلی در ارتباط منفی و معنی داري با قیمـت  . معنی داري و با تولید داخلی سیمان دارد
نتـایج تفصـیلی بـرآورد الگـو      .باشد می GDPسیمان است و داراي ارتباط مثبت و معنی داري با 

  :ذیالً آورده شده است
System: SYS03 
Estimation Method: Least Squares 
Date: 11/13/04   Time: 20:43 
Sample: 1964 2003 
Included observations: 40 
Total system (balanced) observations 200 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C(10) 355954.0 88448.26 4.024431 0.0001 
C(11) 1.486116 0.337571 4.402379 0.0000 
C(12) -105031.7 30733.33 -3.417519 0.0008 
C(13) 0.563327 0.046208 12.19111 0.0000 
C(14) -2.882508 0.709238 -4.064232 0.0001 
C(15) 1586707. 116468.7 13.62346 0.0000 
C(16) -1043176. 136505.7 -7.641999 0.0000 
C(76) -453011.5 61932.39 -7.314613 0.0000 
C(21) 0.654851 0.301750 2.170180 0.0313 
C(22) 13991.57 5752.045 2.432452 0.0160 
C(23) 0.451621 0.090003 5.017841 0.0000 
C(24) 390332.5 47179.40 8.273367 0.0000 
C(25) 174183.2 45072.03 3.864552 0.0002 
C(30) 491539.1 184993.0 2.657069 0.0086 
C(31) 10.80815 2.579709 4.189678 0.0000 
C(32) 46.08582 14.73697 3.127225 0.0021 
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C(33) 0.782718 0.069554 11.25347 0.0000 
C(40) 3.538460 0.639809 5.530498 0.0000 
C(41) -0.086709 0.026353 -3.290326 0.0012 
C(42) 0.577206 0.086018 6.710289 0.0000 
C(43) 0.027833 0.007085 3.928426 0.0001 
C(44) -0.206412 0.041161 -5.014737 0.0000 
C(45) 0.354621 0.085163 4.164046 0.0000 
C(51) -0.040237 0.013747 -2.926999 0.0081 
C(52) 0.231397 0.081698 2.832345 0.0100 

Determinant residual covariance 8.36E+35   
Equation: IRIMP=C(10)+C(11)*IRGDP+C(12)*IREENOIL*WPRICE 
        /MARKPRICE+C(13)*IRIMP(-1)+C(14)*D5972*IRIMP(-1)+C(15) 
        *D77+C(16)*D79+C(76)*D7905 
Observations: 40 
R-squared 0.976936     Mean dependent var 261971.7 
Adjusted R-squared 0.971891     S.D. dependent var 612728.2 
S.E. of regression 102727.9     Sum squared resid 3.38E+11 
Durbin-Watson stat 1.276275    
Equation: IREXP=(1-D7286)*(C(21)*NCAPACITY+C(22)*IREENOIL 
      *WPRICE/MARKPRICE+C(23)*IREXP(-1))+C(24)*D02+C(25)*D71 
Observations: 40 
R-squared 0.899949     Mean dependent var 100821.6 
Adjusted R-squared 0.888514     S.D. dependent var 128569.5 
S.E. of regression 42928.66     Sum squared resid 6.45E+10 
Durbin-Watson stat 1.962400    
Equation: IRYCD=C(30)+C(31)*APPPRICE+C(32)*NCAPACITY+C(33) 
        *IRYCD(-1) 
Observations: 40 
R-squared 0.994718     Mean dependent var 11070530 
Adjusted R-squared 0.994277     S.D. dependent var 7668126. 
S.E. of regression 580081.6     Sum squared resid 1.21E+13 
Durbin-Watson stat 2.209314    
Equation: LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(APPPRICE)+C(42) 
        *LOG(IRGDPNF)+C(43)*@TREND+C(44)*D5978+C(45) 
        *LOG(CONSD(-1)) 
Observations: 40 
R-squared 0.997403     Mean dependent var 15.88510 
Adjusted R-squared 0.997021     S.D. dependent var 0.940603 
S.E. of regression 0.051334     Sum squared resid 0.089598 
Durbin-Watson stat 1.825973    
Equation: D(MARKPRICE) =C(51)*EXCESS(-1)+C(52)*APPPRICE(-1) 
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Observations: 23 
R-squared 0.717542     Mean dependent var 12795.87 
Adjusted R-squared 0.704092     S.D. dependent var 26395.74 
S.E. of regression 14358.60     Sum squared resid 4.33E+09 
Durbin-Watson stat 1.656993    

نمودارهاي زیر معادالت فوق را به شکل روندهاي زمانی مقادیر واقعی و برآورد شده 
  . دهند و پسماندهاي رگرسیون نشان می
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سـازي الگـوي فـوق     گذاري دولتی سـیمان اقـدام بـه شـبیه     براي تحلیل اثر حذف قیمت

 1373-82سـالهاي  بـراي  الگـو را   (ex-post simulation)نگر  سازي پس با انجام شبیه. نماییم می
با این حل جواب کنترل بدست آمده و در مقابل آن سناریوي دیگـري را تعریـف   . کنیم حل می

بـا  . انـد  هـاي مصـوب سـیمان شـده     هـاي بـازار آزاد جـایگزین قیمـت     کنیم کـه در آن قیمـت   می
ایـن   .کنـیم  سناریو جوابها را بـا یکـدیگر مقایسـه مـی     سازي استوکستیک و دینامیک این دو شبیه

  :اند تغییرات در زیر نشان داده شده
Model for Baseline (Control) Solution  
1. IRIMP = 355953.9 + 1.486 * IRGDP - 105031.7 * IREENOIL * WPRICE / 

MARKPRICE + 0.563 * IRIMP(-1) - 2.882 *D5972 *IRIMP(-1) + 
1586707.2 * D77 - 1043176.4 * D79 - 453011.5 * D7905 

2. IREXP = (1- D7286) * (0.654 * NCAPACITY + 13991.5 * IREENOIL * 
WPRICE / MARKPRICE + 0.451 * IREXP(-1)) + 390332.5 * D02 + 
174183.1 * D71 

3. IRYCD = 491539.1 + 10.808 * MARKPRICE+46.085 * NCAPACITY + 
0.782 * IRYCD(-1) 

4. LOG(CONSD) = 3.538 - 0.086 * LOG(APPPRICE) + 0.577 * 
LOG(IRGDPNF) + 0.027 * @TREND - 0.206 * D5978 + 0.354 * 
LOG(CONSD(-1)) 

5. D(MARKPRICE)= - 0.039 * EXCESS(-1)+ 0.237 * MARKPRICE(-1) 
6. EXCESS = IRYCD + IRIMP - CONSD - IREXP 
 
Model for Alternative Scenario Solution 
1. IRIMP = 355953.9 + 1.486 * IRGDP - 105031.7 * IREENOIL * 

WPRICE/MARKPRICE + 0.563 * IRIMP(-1) -2.882*D5972*IRIMP(-1) + 
1586707.2*D77 -1043176.4 * D79 -453011.5 * D7905 

2. IREXP = (1-D7286)* (0.654* NCAPACITY + 13991.5 * IREENOIL * 
WPRICE / MARKPRICE + 0.451 * IREXP( - 1)) + 390332.5 * D02 + 
174183.1 * D71 

3. IRYCD = 491539.1 + 10.808 * MARKPRICE+46.085 * NCAPACITY + 
0.782 * IRYCD(-1) 

4. LOG(CONSD) = 3.538 - 0.086 * LOG(APPPRICE) + 0.577 * 
LOG(IRGDPNF) + 0.027 * @TREND - 0.206 * D5978 + 0.354 * 
LOG(CONSD(-1)) 

5. D(MARKPRICE) = -0.039 *EXCESS(-1) + 0.237 * MARKPRICE(-1) 
6. EXCESS = IRYCD + IRIMP - CONSD - IREXP 
7. APPPRICE = MARKPRICE 
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باشد که قیمت مصـوب را   تفاوت اصلی در دو الگوي فوق معادلۀ آخر الگوي دوم می
سازي دو جواب در نمودارهاي زیر براي متغیرهاي  مقایسۀ شبیه. دهد مساوي قیمت بازار قرار می

  : ندا زا نشان داده شده درون
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مقادیر هر دو سناریو و اختالف آنها با یکدیگر در مورد متغیرهـاي درونـزا در جـدول    

  :اند زیر آورده شده
 1994 1995 1996 1997 1998 

APPPRICE 
      Actuals 25000 33500 42000 55000 71500
      Scenario 1 41554 25974 60978 81715 80954
      Baseline 25000 33500 42000 55000 71500
CONSD 
      Actuals 16266473 15678350 17107958 18931072 19583744
      Scenario 1 15745400 17000880 17355140 17952000 19012630
      Baseline 16454620 16891780 17884490 18777980 19527500
EXCESS 
      Actuals -254573 484747 184983 -467738 -520582
      Scenario 1 651131 -738691 -160966 515403 703655
      Baseline -8593 53475 -151720 150242 837018
IREXP 
      Actuals 134488 197054 260388 235238 261208
      Scenario 1 125307 172858 162854 160583 174075
      Baseline 123116 132838 141700 148481 158894
IRIMP 
      Actuals 7876 6205 7717 1369 917
      Scenario 1 56281 -225305 -92193 14568 15846
      Baseline 72727 76955 101195 142644 160925
IRYCD 
      Actuals 16138512 16353946 17545612 18697203 19323453
      Scenario 1 16465560 16660350 17449220 18613420 19874520
      Baseline 16496420 17001140 17773270 18934060 20362490
MARKPRICE 
      Actuals 37636 45521 56958 66766 84726
      Scenario 1 41554 25974 60978 81715 80954
      Baseline 44409 55270 66281 87914 102882

  

  
  
  
  
  
  



 133    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 1999 2000 2001 2002 2003 

APPPRICE 
      Actuals 85800 102960 139224 160247 281000
      Scenario 1 72661 77412 121142 218174 283792
      Baseline 85800 102960 139224 160247 281000
CONSD 
      Actuals 19500937 22095048 25268341 27401937 29527573
      Scenario 1 20453220 22702370 26070190 27767590 27218590
      Baseline 20352500 22109110 25516860 28304420 27427540
EXCESS 
      Actuals -235484 -298363 -373231 -1201499 735455
      Scenario 1 319317 -649984 -1749489 -356210 3684090
      Baseline 1271236 338764 -1785093 -2076211 2512983
IREXP 
      Actuals 122375 155087 194850 610693 402972
      Scenario 1 213129 249231 242311 620937 390088
      Baseline 189369 251239 283478 655022 406515
IRIMP 
      Actuals 4633 5906 8234 9944 200000
      Scenario 1 -180205 -359614 -217922 19248 252558
      Baseline 28416 -337718 -507808 -260353 87287
IRYCD 
      Actuals 19383195 21945867 25081725 26801188 30466000
      Scenario 1 21165870 22661230 24780940 28013070 31040200
      Baseline 21784690 23036830 24523050 27143590 30259750
MARKPRICE 
      Actuals 105784 130742 147480 169750 297663
      Scenario 1 72661 77412 121142 218174 283792
      Baseline 94578 67349 70081 156402 274550
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  سازي سال شبیه 10مجموع اثر 
به جواب  1تغیرات سناریو  %

  کنترل
APPPRICE   
      Actuals 996231  
      Scenario 1 1064356 6.8% 
      Baseline 996231  
CONSD   
      Actuals 211361433  
      Scenario 1 211278010 -0.9% 
      Baseline 213246800  
EXCESS   
      Actuals -1946285  
      Scenario 1 2218256 94.2% 
      Baseline 1142101  
IREXP   
      Actuals 2574353  
      Scenario 1 2511373 0.8% 
      Baseline 2490652  
IRIMP   
      Actuals 252801  
      Scenario 1 -716738 -64.5% 
      Baseline -435730  
IRYCD   
      Actuals 211736701  
      Scenario 1 216724380 -0.3% 
      Baseline 217315290  
MARKPRICE   
      Actuals 1143026  
      Scenario 1 1064356 4.4% 
      Baseline 1019716  

گـذاري سـیمان    دهنـد کـه حـذف قیمـت     سازیها و بررسی نمودارها نشان می نتایج شبیه
  :شود که باعث می
یابـد ولـی ایـن     در طول زمان بتدریج تولید سیمان در اثر آزادسازي قیمت افـزایش مـی   §
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  .افزایش تدریجی و کم است
یابد ولـی ایـن کـاهش بـا توجـه بـه        مصرف سیمان در اثر آزادسازي قیمت کاهش می §

 .گردد نوسانات ساالنه قیمت تنظیم می

 .داراي اثرات قابل اغماض بر صادرات سیمان است §

افـزایش   -هرچنـد کـم   –دهـد و در عـوض صـادرات را     واردات سیمان را کاهش می §
 . 1دهد می

ها توسط عرضه و تقاضا بطور دینامیک انجـام شـده و بعـد از آزادسـازي      تعدیل قیمت §
 .شود با سرعت بیشتري تعدیل می قیمت

شـود و در مجمـوع    سازیها در اثر آزادسـازي قیمـت مشـاهده مـی     نوسان قیمت در شبیه §
 .یابد نسبت گذشته افزایش می%) 5حدود (قیمت به میزان کمی 

دهد که اثر آزادسازي قیمت سیمان اثرات زیادي بر تولیـد،   مطالعه انجام شده نشان می
گرچه نوساناتی را در روند متغیرها . تمصرف، صادرات و واردات و قیمت سیمان نخواهد داش

 . بوجود خواهد آورد و روند کارائی بازار را نیز بیشتر خواهد کرد

  
  بینی قیمت سیمان آزاد شده در آینده پیش

سـال گذشـته    10سازیهاي آزادسـازي را در دوران نمونـه یعنـی     در بخش گذشته شبیه  
وران نمونـه آن را بـراي دوران خـارج از    با توجه به قـدرت پاسـخگوئی الگـو در د   . انجام دادیم

سـازي تصـادفی بـا     بینـی آینـده از شـبیه    در پـیش . نمائیم حل می 1383-1386نمونه یعنی سالهاي 
  .کنیم تکرار استفاده می 1000

  :زا در آینده طبق جدول زیر باشند کنیم مقادي متغیرهاي برون فرض می
Year 2003 2004 2005 2006 2007 
 1386 1385 1384 1383 1382 سال

IREENOIL 8200 8700 8700 8700 8700 
IRGDP 383160 421476 463623 509986 560984 
IRGDPNF 349146 384060 422466 464713 511184 

 

 . شود سازیها صادرات تلقی می واردات منفی در شبیه 1
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NCAPACITY 120537 138464 165136 173483 190549 
WPRICE 76 76 76 76 76 

هـایی کـه    بینـی  لماً نتـایج پـیش  بینی ما از متغیرهاي برونزا بهتـر باشـد مسـ    هرچقدر پیش
براي ایجاد شرایط مقایسه بهتر در آینده فـرض  . آیند بهتر خواهد بود توسط حل الگو بدست می

سـال آینـده ثابـت بمانـد و      4کنیم قیمت جهانی سیمان و نرخ برابري دالر بـه ریـال در طـول     می
ایـن ارقـام فرضـی هسـتند و      .ساالنه افزایش یابـد % 10تولید ناخالص داخلی کل و نفتی به میزان 

  .   باشند هائی از آینده و حدس می گمانه
در وحلۀ اول بـراي خـارج کـردن اثـر صـادرات و واردات سـیمان از الگـو دو معادلـۀ           

دسـتگاه  . نویسیم صادرات و واردات سیمان را برحسب اتحادهائی از مقادیر آنها در سال قبل می
  :دهد معادالت زیر این تغییر را نشان می

Model for Scenario 2 Forecast Solution 
1. IRIMP  = IRIMP(-1) 
2. IREXP  = IREXP(-1) 
3. IRYCD = 491539.1 + 10.808*APPPRICE+46.085 * NCAPACITY + 0.782 

* IRYCD(-1) 
4. LOG(CONSD) = 3.538 - 0.086 * LOG(APPPRICE) + 0.577 * 

LOG(IRGDPNF) + 0.027  *@TREND - 0.206 * D5978 + 0.354 * 
LOG(CONSD(-1)) 

5. D(MARKPRICE) = - 0.039  * EXCESS(-1) + 0.237* APPPRICE(-1) 
6. EXCESS = IRYCD + IRIMP - CONSD - IREXP 
7. APPPRICE = MARKPRICE 

این جدول آثـار  . دهد نشان می 1383-1386جدول زیر حل الگوي فوق را براي دورة    
 .نماید بینی می آزادسازي سیمان را با شرط کنترل ثابت مقادیر صادرات و واردات سیمان پیش
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 2003 2004 2005 2006 2007

APPPRICE 
      Actuals 281000 -- -- -- --
      Scenario 2 281000 336031 247554 155123 212931
         Upper bound -- 390473 360477 319357 387297
         Lower bound -- 278867 131925 26312 59442
CONSD 
      Actuals 29527573 -- -- -- --
      Scenario 2 29527573 29773347 33492790 39848721 44461659
         Upper bound -- 32504398 36950154 45759616 50326928
         Lower bound -- 27325367 30224447 35565864 40075249
EXCESS 
      Actuals 735455 -- -- -- --
      Scenario 2 735455 4319350 3894422 -512162 -2153558
         Upper bound -- 6602930 7126772 4536273 3166415
         Lower bound -- 1796274 448356 -7465327 -9228118
IREXP 
      Actuals 402972 -- -- -- --
      Scenario 2 402972 406395 408134 402984 402087
         Upper bound -- 590257 687426 739367 805794
         Lower bound -- 219646 121266 67490 -2929
IRIMP 
      Actuals 200000 -- -- -- --
      Scenario 2 200000 179358 169812 158193 170856
         Upper bound -- 1040273 1357790 1488178 1863171
         Lower bound -- -723290 -1042143 -1194357 -1475760
IRYCD 
      Actuals 30466000 -- -- -- --
      Scenario 2 30466000 34319734 37625534 39581350 42539333
         Upper bound -- 35552779 39588873 42417145 46032650
         Lower bound -- 32890649 35608121 37062386 39633395
MARKPRICE 
      Actuals 297663 -- -- -- --
      Scenario 2 297663 336198 247486 155368 212807
         Upper bound -- 389294 357538 323775 380174
         Lower bound -- 279198 143584 28877 58338

  
  :دهند نمودارهاي زیر ارقام جدول فوق را با تصویر نشان می
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بـا وجـود معـادالت تجـارت      1383-1386را بـراي دورة   1حال مجدد الگوي سـناریو    
بینـی شـده بـراي     این حـل مقـادیر پـیش   . کنیم بار تکرار تصادفی حل می 1000خارجی سیمان با 

  :اند این مقادیر در جدول زیر آورده شده. دده متغیرهاي درونزا را در آزادسازي سیمان نشان می
 2003 2004 2005 2006 2007 

APPPRICE 
      Actuals 281000 -- -- -- -- 
      Scenario 1 281000 334468 232857 133572 244357 
         Upper bound -- 393463 339809 267153 613918 
         Lower bound -- 275086 125180 20297 37408 
CONSD 
      Actuals 29527573 -- -- -- -- 
      Scenario 1 29527573 29832107 33709954 40604998 44872423 
         Upper bound -- 32787225 36946657 47752631 51250113 
         Lower bound -- 27032447 30681256 35949844 39604833 
EXCESS 
      Actuals 735455 -- -- -- -- 
      Scenario 1 735455 4607267 4002024 -2042314 -2526656 
         Upper bound -- 7281830 7340843 4857614 3062243 
         Lower bound -- 1671152 -5922 -17581743 -10531001 
IREXP 
      Actuals 402972 -- -- -- -- 
      Scenario 1 402972 300203 286003 407296 372382 
         Upper bound -- 377381 378757 641894 615605 
         Lower bound -- 216602 179256 213596 235276 
IRIMP 
      Actuals 200000 -- -- -- -- 
      Scenario 1 200000 432895 522580 -278188 108711 
         Upper bound -- 616279 755855 813391 938227 
         Lower bound -- 267447 201134 -2883368 -2239662 
IRYCD 
      Actuals 30466000 -- -- -- -- 
      Scenario 1 30466000 34306683 37475401 39248169 42609439 
         Upper bound -- 35624252 39531222 41994870 46382123 
         Lower bound -- 32922058 35325145 36623951 39637617 
MARKPRICE 
      Actuals 297663 -- -- -- -- 
      Scenario 1 297663 334645 233248 133251 244068 
         Upper bound -- 388484 338575 267053 607973 
         Lower bound -- 278919 122261 18601 43029 
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  :دهند نمودارهاي زیر جدول فوق را با تصویر نشان می

2.5E+07

3.0E+07

3.5E+07

4.0E+07

4.5E+07

5.0E+07

5.5E+07

2003 2004 2005 2006 2007

Actual CONSD (Scenario 1 Mean)

CONSD

-2.0E+07

-1.5E+07

-1.0E+07

-5.0E+06

0.0E+00

5.0E+06

1.0E+07

2003 2004 2005 2006 2007

Actual EXCESS (Scenario 1 Mean)

EXCESS

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2003 2004 2005 2006 2007

Actual IREXP (Scenario 1 Mean)

IREXP

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2003 2004 2005 2006 2007

Actual IRIMP (Scenario 1 Mean)

IRIMP

2.8E+07

3.2E+07

3.6E+07

4.0E+07

4.4E+07

4.8E+07

2003 2004 2005 2006 2007

Actual IRYCD (Scenario 1 Mean)

IRYCD

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2003 2004 2005 2006 2007

Actual MARKPRICE (Scenario 1 Mean)

MARKPRICE

  



 141    سمینار اقتصاد سیمان ایران

دهد که چنانچه آزادسازي قیمـت سـیمان در سـال     جداول و نمودارهاي فوق نشان می
ریال در هر تن خواهد رسید که نسبت به رقم  335000اتفاق بیافتد قیمت سیمان به حدود  1383
بینـی شـده بـراي سـیمان بـه       یمـت پـیش  البته ق. افزایش پیدا خواهد کرد% 4/12حدود  1382سال 

. ریال براي هر تـن سـیمان قـرار خواهـد گرفـت      279000ریال و  388000در فاصلۀ % 95احتمال 
ریـزي شـده بـراي تولیـد      هـاي برنامـه   فرض قرار دارد کـه کـل ظرفیـت    این رقم برمبناي این پیش

ي واردات تغییـر  سیمان تحقق یابد و همچنین آزادسازي صـادرات و مقـررات و ترتیبـات تجـار    
توان نتیجـه گرفـت    از ارقام جداول فوق می. فرضها تحقق نیافت که البته در عمل این پیش -نیابد

کـاهش خواهـد یافـت و سـپس در سـالهاي بعـد رونـد افزایشـی          1384که قیمت سیمان در سال 
زیـرا بـا دور   بینی شدة سالهاي بعد باید با احتیاط مورد اسـتفاده قـرار گیـرد     ارقام پیش. پیماید می

بینی در متغیرهاي درونزا و برونزا افزایش یافته و دامنۀ  شدن از سال آخر نمونه میزان خطاي پیش
بینی شده حـدس   توان جهت نوسان را در مجموع از مقادیر پیش گردد ولی می اعتماد عریض می

  . زد
دهد که تجارت خـارجی سـیمان در قیمـت سـیمان نقـش       نشان می 2محاسبات سناریو 

نخواهد داشت و آزادسازي قیمت سیمان نیـز تـأثیر زیـادي بـر بازرگـانی       1383چندانی در سال 
  .دهد مقایسۀ دو جدول فوق این موضوع را نشان می. گذارد خارجی سیمان نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  مجموعه مقاالت    142
  ضمیمه

  متغیرهاي درونزا
Obs CONSD IREXP IRIMP MARKPRICE IRYC EXCESS 
1963  713813.0  46097.00  23088.00 574.2  759000.0 -23919.00 
1964  1026615.  101410.0  24348.00 594.2  1117000. -88087.00 
1965  1286674.  128509.0  19826.00 594.2  1419000. -104866.0 
1966  1408032.  92953.00  115584.0 594.2  1495000.  16646.00 
1967  1472760.  55094.00  39849.00 554.2  1515000. -28099.00 
1968  1857419.  42903.00  51131.00 534.1  1904000.  11906.00 
1969  2301827.  34352.00  22837.00 520.8  2342000. -5694.000 
1970  2486935.  96991.00  130771.0 520.8  2587000.  36854.00 
1971  2578960.  258720.0  79550.00 514.1  2830000. -186850.0 
1972  3278005.  24104.00  57965.00 514.1  3308000.  39752.00 
1973  3433175.  6500.000  302545.0 614.2  3423000.  279370.0 
1974  4373823.  2093.000  738337.0 881.3  4382000.  742328.0 
1975  5333793.  1169.000  1229807. 1368.7  5340000.  1233676. 
1976  6006891.  1.000000  1375380. 1909.5  6005000.  1373487. 
1977  6207956.  1.000000  2962348. 2557.1  6279000.  3033390. 
1978  6103232.  1.000000  2086247. 2463.7  6178000.  2161013. 
1979  7920619.  1.000000  209455.0 2757.4  7887000.  175834.0 
1980  8214550.  1.000000  150756.0 3358.3  8124000.  60204.00 
1981  9649085.  1.000000  161513.0 3431.8  9537000.  49426.00 
1982  10442866  178.0000  85934.00 3859.1  10344000 -13288.00 
1983  11286323  1.000000  89805.00 4019.3  11179000 -17520.00 
1984  11349440  97.00000  16006.00 4406.6  11237000 -96628.00 
1985  12508989  250.0000  16445.00 3885.8  12450000 -43044.00 
1986  12408662  621.0000  2033.000 5201.1  12381000 -26871.00 
1987  12564161  126886.0  15.00000 5374.7  12660000 -157918.0 
1988  12144364  68990.00  2342.000 5862.1  12200000 -80002.00 
1989  12710421  170261.0  1272.000 6523.1  12870000 -179671.0 
1990  14929947  88019.00  1957.000 7945.2  15020000 -84028.00 
1991  15097686  47165.00  89978.00 10502.3  15122000  19962.00 
1992  15172353  1.000000  115047.0 20043.2  15148000  90692.00 
1993  16206554  111239.0  46985.00 32047.8  16260000 -122047.0 
1994  16266473  134488.0  7876.000 37636.1  16273000 -254573.0 
1995  15678350  197054.0  6205.000 45521.2  16551000  484747.0 
1996  17107958  260388.0  7717.000 56958.3  17806000  184983.0 
1997  18931072  235238.0  1369.000 66766.3  18932441 -467738.0 
1998  19583744  261208.0  917.0000 84726.4  19584661 -520582.0 
1999  19500937  122375.1  4632.818 105784.5  19505570 -235484.5 
2000  22095048  155087.2  5905.700 130741.7  22100954 -298363.0 
2001  25268341  194849.9  8234.411 147480.0  25276575 -373231.0 
2002  27401937  610693.0  9943.524 169749.6  27411881 -1201499. 
2003  29527573  402972.4  200000.0 297663.3  30868972  735454.6 
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  زا متغیرهاي برون
Obs IREENOIL APPPRICE IRGDP IRGDPNF NCAPACITY WPRICE 
1963  104.0080 434.7  61846.00  35574.75  3120.000  18.94000 
1964  103.9549 449.8  66246.20  37631.97  3120.000  18.88000 
1965  101.5673 449.8  76962.18  43690.28  3520.000  18.65000 
1966  95.34317 449.8  84987.05  46622.96  3820.000  18.47000 
1967  89.16115 419.5  94018.66  51286.98  5420.000  18.59000 
1968  64.75017 404.3  105772.9  56152.21  5920.000  18.71000 
1969  64.96589 394.2  119424.3  60519.27  6920.000  18.94000 
1970  64.15789 394.2  131171.0  65450.55  8020.000  19.71000 
1971  62.23029 389.2  148196.0  73471.05  8020.000  20.95000 
1972  61.56088 389.2  172334.7  87980.19  10120.00  22.70000 
1973  67.97192 465.0  181871.1  92495.33  13620.00  24.50000 
1974  67.57043 667.2  198939.0  114776.5  15870.00  29.53000 
1975  67.88136 1036.1  210385.6  134228.6  18570.00  34.62000 
1976  68.49659 1445.5  247688.8  160885.2  18570.00  37.75000 
1977  71.14584 1935.8  244467.3  161778.2  21470.00  40.52000 
1978  70.30956 1865.1  226182.7  166022.0  29820.00  45.38000 
1979  70.37914 2087.4  210069.1  168622.4  42070.00  51.38000 
1980  107.8142 2542.3  182277.7  164651.6  44570.00  56.57000 
1981  117.8205 2597.9  172801.7  155848.8  49870.00  57.83000 
1982  128.2316 3100.0  195191.3  158739.8  49870.00  56.69000 
1983  133.5097 3100.0  219801.4  179288.7  53110.00  55.61000 
1984  139.2879 3100.0  216342.4  181829.4  55110.00  51.78000 
1985  134.7422 3700.0  220810.1  185522.2  56110.00  55.92000 
1986  116.7805 3700.0  200560.1  169804.1  56110.00  54.78000 
1987  157.2398 3700.0  197744.8  164496.9  56110.00  54.41000 
1988  258.4068 4200.0  185288.4  151656.6  58110.00  54.80000 
1989  313.3532 4200.0  196735.5  160254.8  58110.00  54.80000 
1990  416.9010 4200.0  223664.2  181171.5  60400.00  55.34000 
1991  564.1219 10000.0  251833.2  202426.4  60400.00  55.46000 
1992  701.1479 10500.0  262538.8  212200.0  59800.00  55.30000 
1993  1064.652 20000.0  258401.8  213843.8  60300.00  56.36000 
1994  1635.460 25000.0  257495.9  217760.2  62600.00  61.88000 
1995  2015.037 33500.0  264326.5  224805.0  65100.00  67.84000 
1996  2366.217 42000.0  283095.6  240762.0  70700.00  70.89000 
1997  2874.296 55000.0  292677.9  251005.2  77700.00  73.46000 
1998  3449.792 71500.0  300699.0  258403.5  85470.00  76.45000 
1999  4839.972 85800.0  306513.9  265425.7  94017.00  78.27000 
2000  6004.231 102960.0  322278.4  292512.0  103418.0  78.56000 
2001  6094.593 139224.0  334104.0  355350.0  113760.0  78.50000 
2002  8048.270 160247.0  359011.0  379009.0  125136.0  76.00000 
2003  8200.000 281000.0  383160.0  349146.0  120537.4  76.00000 
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  قیمت گذاري بهینه در صنعت سیمان کشور
  

 2علیرضا شرفی                 1روح اهللا محمدي
  هاي بازرگانی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش

  چکیده
رونـد   صنعت سیمان و محصول آن بـه عنـوان یـک مقولـه اسـتراتژیک و بسـیار مهـم در       

نحوه قیمت ، به دلیل حساس بودن این صنعت. توسعه هرجامعه اي جایگاه ویژه خود را داراست
گذاري این محصول همواره مورد بحث تولیدکنندگان و مدیران دولتی بـوده و بـا وجـود آنکـه     
چند سالی است قیمت گذاري سیمان به کارخانجات تولید کننده واگذار شده اما با نگاهی دقیق 

رسـد که قیمت گذاري این محصول بیشتـر  می ه سیستـم قیمت گـذاري کنونـی چنین به نظرتر ب
گسـترش  ، دولتی است و نتیجه این رونـد قیمـت گـذاري   ، ازآنکه در دست تولید کنندگان باشد

محـدود  ، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گـذاري در ایـن بخـش   ، بازار سیاه این محصول
افزایش تقاضا براي خرید سیمان بـه دلیـل بـاال رفـتن قیمـت      ، حاظ مالیشدن تولید کنندگان به ل

  . بوده است... .جانشین و فوالد به عنوان کاالي تقریباً
قیمـت  ها  نظر به حساس بودن موضوع در این مقاله سعی شده است از طریق تحلیل هزینه

مایه گـذاري در ایـن   بهینه براي سیمان در شرایطی تعیین گردد که حداقل شرایط الزم براي سـر 
کارخانه سیمان فارس نـو بـا در نظـر گـرفتن     ، لذا در راستاي اهداف تحقیق. صنعت نیز مهیا شود
مورد ارزیابی مالی و اقتصادي قرار گرفته و میانگین قیمت تمـام شـده یـک    ها  قیمت روز دارائی
سپس حـداقل  ، شده قبل از مرحله بهره برداري براي این کارخانه برآوردهاي  تن سیمان و هزینه

نرخ بازدهی داخلی براي این صنعت تعریف و نرخ تورم در ده سال آینـده بـا توجـه بـه اهـداف      
پس از تعریف نـرخ بـازدهی داخلـی و نـرخ     . چهارم و پنجم توسعه برآورد شده استهاي  برنامه
ط قیمت سیمان در سال آتی در حداقل شرای، بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاري، تورم

  .سرمایه گذاري مشخص شده است
 

   عی و محقق موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیکارشناس ارشد مهندسی سیستمهاي اقتصادي و اجتما -1
  کارشناس ارشد مدیریت و محقق موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  -2
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  مقدمه

صنعت سیمان کشور با توجه به داشتن مزیت نسبی براي سرمایه گذاري و تولید از یـک  
درصـد از واحـدهاي تولیـد     60طرف و روند رو به رشد تقاضا با توجه به فرسوده بـودن حـدود   

ناسـب بـراي ورود   نیازمند سـرمایه گـذاري بیشـتر و فـراهم آوردن بسـتر م     ، کننده از طرف دیگر
سـرمایه بـر بـودن و    ، رسد با توجه به زمان بر بـودن  می سرمایه گذار به این بخش است اما به نظر

کـه فشـار قیمـت    (دیر بازده بودن این صنعت از یـک طـرف و قیمـت گـذاري اداري ایـن کـاال       
سرمایه از طرف دیگر چندان انگیزه اي براي ) گذاري کاالها را به دوش تولید کنندگان گذاشته

رسد زمان بر بودن و سرمایه بر بودن جزو ذات ایـن صـنعت    می به نظر. گذاري باقی نمانده باشد
بـه صـورتی کـه از یـک طـرف باعـث رکـود در        ( اما با قیمت گـذاري منطقـی ایـن کـاال    ، باشد
سود آوري در شرکتهاي تولید سیمان را توجیه پـذیر   عمرانی نگردیده و در عین حالهاي  پروژه
لـذا تشـویق   . توان دوره بازگشـت سـرمایه را کوتـاه و بـازدهی سـرمایه را افـزایش داد       می )سازد

سرمایه گذار به سرمایه گذاري در این صنعت نیاز به یک بازنگري در نحوه قیمت گـذاري ایـن   
  .کاال دارد

مختلـف  هـاي   سرمایه گذار قبل از انتخاب هر پروژه اي به ارزیابی اقتصادي طـرح  مسلماًًً
هـاي   طـرح هـاي   تصمیم خـود را بـر مبنـاي مقایسـه عایـدي     ، مختلفهاي  ته و از میان طرحپرداخ

با این وجود سرمایه گـذار بـراي انتخـاب نـوع     . دارد می آن معطوفهاي  مختلف نسبت به هزینه
چرا کـه بررسـی   ، نداردها  پروژه چاره اي جز تحلیل سرمایه گذاري از طریق تحلیل واقعی هزینه

مختلفی کـه بایـد از طریـق درآمـد فـروش جبـران       هاي  درك روشنی از هزینهها  و تخمین هزینه
  . آورد می فراهم، شود

  بررسی روند قیمت گذاري در صنعت سیمان کشور
در  1312تـن در روز در سـال    100گرچه اولین کارخانه سیمان کشور به ظرفیـت تولیـد   
گـذاري دولتـی در صـنعت سـیمان     شهر ري به بهره برداري رسید، اما تاریخ شروع مستمر قیمت 

بـا تصـویب قـانون نظـام صـنفی       50این امر در خرداد ماه سـال  . برمی گردد 1346کشور به سال 
شکل قانونی به خود گرفت و تا قبل از پیروزي انقالب این روش قیمت گـذاري سـیمان توسـط    

از طریق قیمت کنترل قیمت سیمان ، پس از پیروزي انقالب. اعمال گردیدها  مرکز بررسی قیمت
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نمـودار زیـر رونـد قیمـت جـاري سـیمان طـی        . ادامـه یافـت   1371گذاري دولتی دنبال و تا سال 
  :دهد می را نشان 1370تا  1346سالهاي 

  )قیمت گذاري دولتی( 1370-1346روند قیمت جاري سیمان طی سالهاي  1نمودار 

، سـالها توسـط دولـت    دهـد قیمـت گـذاري سـیمان در ایـن      می همانطوري که نمودار فوق نشان
 یک روند ثابت با شیب مالیمی را طی کرده و بـه طـور متوسـط هـر سـه الـی چهـار سـال         تقریباً

  .یکبار، قیمت اسمی سیمان یک افزایش تقریبی به خود دیده است
واگذاري مسئولیت تعیین نـرخ فـروش سـیمان    ، یکی از اقدامات مهم در اوایل دهه هفتاد

سیــمان از لحــاظ   هـاي   این امر سبب شد تـا وضعیــت کارخــانه   . دتولیدکننده بوهاي  به شرکت
از سـیمان  ، با راه انـدازي همزمـان چنـد طـرح جدیـد     . بهبود یابد، مـالی و تا حـدودي بهره وري

براي اولین بار در طـول تـاریخ   ، آباده و اکباتان گرفته تا شاهرود و هگمتان در اواسط دهه هفتاد
کـاهش  ، از سـوي دیگـر  . مقایسه با تقاضا به شدت افزایش یافـت عرضه در ، این صنعت درایران

فت شدید درآمد و بالطبع کاهش تقاضا بـراي خریـد سـیمان را    اُ، قیمت نفت در بازاهاي جهانی
ریال  73.000مجموعه عوامل فوق باعث گردید تا هر چند بهاي هر تن سیمان  به ، در پی داشت

با این حال به سبب عـدم تناسـب عرضـه و    ، زایش یابداف 77ریال در سال   85.500و  75در سال 
کارخانجات ناچار به فروش سیمان به پایین تـر  ، تقاضا به خصوص در مناطقی نظیر غرب کشور

در حالی کـه  . برابر شد 23بهاي هر تن سیمان بیش از ، در طول دهه هفتاد. از نرخ مصوب شدند
بـیش از  ، قیمت سیمان در طول دهه هفتادبدین ترتیب رشد . برابر شده بود 9شاخص کل حدود 

تولید کننده از لحاظ مالی بهبود قابـل تـوجهی   هاي  تورم بود و این امر باعث شد تا وضع شرکت
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بیشترین رشد را کسب نمود و به عنوان سـهام برتـر مطـرح    ، لذا سهام سیمان در بورس. پیدا کند

، داد می میلیون تن افزایش نشان 2داقل ح، در این میان و در حالی که نیاز کشور در هر سال .شد
ایـن رونـد   . به بعد هیچ طرح جدیدي به بهره برداري نرسید و ظرفیت تولید ثابت ماند 78از سال 
در اسفند مـاه   ادامه داشت تا اینکه طرح جامع سیمان در خصوص تنظیم قیمت سیمان 81تا سال 

بر اساس طرح جـامع سـیمان مصـوب     .به امضاي وزراي صنایع و معادن و بازرگانی رسید 1381
کمیتـه  ، بـر اسـاس مـاده یـک    . سـیمان شـد   کمیته تنظیم بازار مسئول قیمت گـذاري  1381اسفند 

برنامه ریزي طرح جامع سیمان بـه کمیتـه اي بـا     پشتیبانی و، تنظیم وظایف خود را در امر نظارت
ور معـدنی وزارت  بازرگـانی و عضـویت معاونـت امـ     مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت

کمیتـه ذیـربط موظـف    . صنایع و معادن و معاون ذیربط وزارت مسکن و شهرسازي محول نمـود 
شد بطور مرتب با دعوت از مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننـدگان و  
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان حداقل هرماه یک بار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه یـک  

نـرخ سـیمان   ، براساس مـاده دو ایـن طـرح   . ار گزارش الزم را به کمیسیون تنظیم بازارارائه دهدب
شـود کـه تعیـین نـرخ پایـه در       می فروش تعادلی تعیین خاکستري بر مبناي نرخ پایه و سقف نرخ

رشد باشد و سقف نـرخ فـروش تعـادلی    % 15به اضافه  81بر اساس نرخ مصوب سال  1382سال 
کارخانجات سیمان موظـف شـدند تفـاوت    . فی کارفرمایان سیمان تعیین گرددتوسط انجمن صن

بهسازي و طرحهاي افزایش ظرفیت و تامین مـا  ، نرخ پایه و سقف فروش تعادلی را جهت توسعه
به التفاوت قیمت تمام شده سیمان تحویلی با استفاده از کلینکر وارداتی و یـا سـیمان خاکسـتري    

را هر سه ماه یکبار بـه  ها  ر حوزه تعیین شده خود مصرف و اندوختهوارداتی جهت تنظیم بازار د
درعین حال هر سه ماه یکبار قیمت توسط کمیته ماده یـک پـس از   . دبیرخانه کمیته اعالم نمایند

اما عدم افزایش قیمت سیمان در حد مورد نظـر   .اخذ نظر کارشناسی سازمان حمایت تعیین شود
پرونده افزایش نـرخ سـیمان همچنـان گشـوده     ، 82سال  ر طولتولیدکنندگان موجب گردید تا د

و بـه جهـت    82و اوایـل سـال    81با این حال به سبب تورم ایجاد شده در اواخر سال . باقی بماند
هــر چنــد   . وزارت بازرگـانی بـا افـزایش قیمـت سـیمان مخالفـت نمـود       ، جلوگیري از رشد آن

تولیـد کننـده واگـذار شـده     هاي  به شـرکـت 70مسئولیـت قیمت گـذاري سیـمان از اوایـل دهـه 
. دولت را بار دیگر مجبور بـه دخالـت در ایـن امـر نمـوده بـود      ، اما وضعیت بحرانی موجود، بود
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خط واقعی خط برآوردی

روابـط عمـومی وزارت بازرگـانی نـرخ جدیـد فـروش       ، 82آبان ماه سـال   20سرانجام در تاریخ 
اقـدامات الزم بـراي   ، کشـور سیمان را اعالم نمود و مقـرر گردیـد جهـت تـامین کمبـود سـیمان       

توسط واحـدهاي تولیـدي و یـا    ، میلیون تن کلینکر و یا سیمان خاکستري مورد نیاز 5/1واردات 
در نمودار ) 1371پس از سال ( روند قیمت گذاري در این دوره. صورت پذیردها  سهامداران آن

  :زیر نشان داده شده است
  )قیمت گذاري توسط شرکتهاي دولتی(  1371- 1382سیمان  اسمی روند قیمت  2نمودار 

  پیوست) 1(جدول شماره :منبع
بـا توجـه بـه آنکـه     . بـه بعـد اسـت    1370روند فوق در واقع رونـد اسـمی قیمـت از سـال     

تواند گمراه کننده باشـد لـذا بـراي تحلیـل درسـت از رونـد واقعـی         می) جاري( اطالعات اسمی
واقعـی  هـاي   ال پایـه انتخـاب شـده و قیمـت    به عنوان سـ  76به بعد، سال  70قیمت سیمان از سال 

جدول و نمودار زیر روند واقعـی  . به بعد بر اساس سال پایه محاسبه شده است 70سیمان از سال 
  . دهد می به بعد را نشان 70قیمت سیمان از سال 

اسـمی بـر شـاخص بهـاي عمـده      هـاي   قیمت واقعی سیمان از تقسیم قیمت زیردر جدول 
  :بدست آمده است فروشی مصالح ساختمانی
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  1382 -1370مقایسه قیمت واقعی واسمی یک تن سیمان طی سالهاي ) 1(جدول شماره 

 سال
 قیمت اسمی

 )ریال(

 قیمت واقعی
 )ریال(

شاخص بهاي عمده 
 فروشی مصالح ساختمانی

1370 10.000 50,505 19.8 

1371 10.500 39,623 26.5 

1372 39.000 119,632 32.6 

1373 42.000 93,126 45.1 

1374 55.000 84,227 65.3 

1375 68.000 72,034 94.4 

1376 73.000 73,000 100.0 

1377 85.500 78,657 108.7 

1378 108.000 80,119 134.8 

1379 135.000 86,985 155.2 

1380 158.700 98,633 160.9 

1381 182.000 94,742 192.1 

1382 220.000 101,382 217.0 
  آمارهاي وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزي :منبع
  1382-1371واقعی سیمان طی سالهاي روند قیمت ) 3(نمودار شماره 
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افـزایش   1372دهد روند واقعی قیمت سیمان در سـال   می همانطوریکه نمودار فوق نشان
بـه   1375از سـال  . روند کاهش به خود گرفتـه اسـت   1375محسوسی داشته و پس از آن تا سال 

نتوانسـته   82واقعی روند رو به رشدي با یک شیب مالیم داشته اما تا سـال  هاي  بعد گرچه قیمت
سال اخیـر   40بطور کلی روند قیمت اسمی سیمان طی . برسـد 72به سطح واقعی قیـمتهاي سـال 
  .دهد به جز موارد معدودي افزایشی بوده است می همانگونه که نمودار زیر نشان

  ) 1342- 1382(سال اخیر  40وند قیمت اسمی سیمان طی ر) 4(نمودارشماره 
  
  
  
  
  
  
  

  پیوست) 1(جدول شماره :منبع
  نوع بازار در صنعت سیمان کشور

رقابـت  ، انحصـاري کامـل  ، در یک تقسیم بندي کلی بازارها به چهار دسته رقابتی کامـل 
؛ امـل اوالً بـر طبـق مفروضـات بـازار رقـابتی ک     . شـود  مـی  انحصاري و انحصار چند جانبه تقسـیم 
در بلندمدت ورود و خروج خریـداران و  ؛ ثانیاً. کنند می بنگاههاي تولیدي کاالهاي همگن تولید

تعداد بنگاههاي تولیدي و مشتریان در بـازار زیـاد   ؛ ثالثاً. باشد می آزاد، بنگاههاي تولیدي به بازار
بــازار تــاثیر اسـت لــذا تصـمیم یــک تولیدکننــده و یـا مصــرف کننـده بــراي ورود یــا خـروج از      

؛ هم بنگاههـاي تولیـدي و هـم    رابعاً. نامحسوسی بر قیمت بازار و رفتار دیگر تولیدکنندگان دارد
  .مشتریان از شرایط بازار یعنی سطح قیمت و مبادالت جاري اطالع کامل دارند
توان به این نتیجه  می با توجه به مفروضات بازار رقابتی و مقایسه آن با بازار کنونی سیمان

سید که بازار سیمان از سوي تقاضا یک بازار رقابتی است امـا از سـوي طـرف عرضـه اینچنـین      ر
تولیـد هـیچ   ، به علـت نیـاز مـداوم بـه سـیمان در بـازار ایـران و فشـار تقاضـا         ؛ نیست چرا که اوالً
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تعـداد  ؛ ثانیـاً . اي تاکنون متوقف نشده و در آینده هم بعید است که چنین اتفـاقی بیافتـد   کارخانه

تصـمیم یـک تولیـد کننـده بـراي      ؛ ثالثـاً . گاههاي تولیدي در این صنعت چندان هم زیاد نیستبن
بنابراین . تواند منجر به آشفتگی و بحران در این صنعت شود می خروج از بازار در شرایط کنونی

انحصـار کامـل   ، در شرایط کنونی بازار صنعت سیمان کشور از سوي عرضه رقابتی کامل نیست
بازار تنها از یـک بنگـاه تولیـدي تشـکیل     ، شد چرا که انحصار وضعیتی است که در آنبا نمی نیز

  . شده باشد
توان نتیجه گرفـت کـه در شـرایط کنـونی قیمـت       می بنابراین و با توجه به اطالعات فوق

تواند از برآیند میزان عرضه و تقاضاي بازار تعیین شود چرا که چنـین فرآینـدي    نمی بهینه سیمان
بـازاري کـه   . کارآمد اسـت ، ر رقابتی یا بازارهاي که فاصله چندانی تا رقابتی شدن ندارنددر بازا

در آن هیچ یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تنهائی توان تغییر قیمت را نداشته باشند 
اجرائی و اطالعاتی در آن وجود نداشته و از همـه  هاي  بازاري که هیچگونه رانتی، ازجمله رانت

 . پاسخگوي نیاز مصرف کنندگان باشد، تر میزان تولید مهم

شاخص تمرکز معیار اصلی برآورد سـاختار صـنعت بـه    ، به اعتقاد اکثر تحلیل گران بازار
تـوان   ، می2با توجه به محاسبه این شاخص براي صنعت سیمان در برخی تحقیقات. 1شمارمی آید

بـا توجـه بـه نحـوة     . چند جانبـه اسـت  گفت ساختار بازار سیمان از سوي طرف عرضه انحصاري 
هـاي   تحلیل واقعی هزینه، راه حل تعیین قیمت بهینه، تعیین قیمت در بازارهاي انحصار چند جانبه

بدین منظور در این تحقیق سعی شده قیمت بهینه سیمان از طریـق بـرآورد   . سرمایه گذاري است
  .یک کارخانه جدید االحداث مورد توجه قرار گیردهاي  هزینه

انجام شده کارخانه سیمان فارس نو با ظرفیت هاي  در راستاي تحقیق و با توجه به بررسی
تن در روز به عنوان نمونه انتخاب و اطالعات مالی این کارخانه جمـع آوري شـده    3000اسمی 
دخیـل در قیمـت تمـام شـده یـک تـن سـیمان و        هـاي   این اطالعات شامل اطالعات هزینه. است

 

Parkin, Michael, Economics, Addison Wesley Pub. Ltd, 2000 USA.- 1  
ـ   1383، و صالح منش 1383، بخشی – 2 ه بررسـی سـاختار   طی دو مقاله جداگانه در همایش بین المللی سـیمان ب

 .] 5 [براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به منبع شماره . اند بازار سیمان با استفاده از شاخص تمرکز پرداخته
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. باشـد  مـی  قبل از دوره بهره برداري با نرخ ارز بـازار آزاد هاي  برآورد هزینهاطالعات مربوطه به 
  :به دالیل زیر به عنوان نمونه مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است، این کارخانه

بیشترین پیشـرفت عملیـاتی در بـین کارخانجـات تـازه احـداث کـه هنـوز بـه بهـره بـرداري             -
  .اند نرسیده

کارخانه با بسـیاري از کارخانجـات تـازه تاسـیس و در حـال تولیـد       ظرفیت تولید مشابه این  -
  کشور 

  مشابه بودن تکنولوژي کارخانه با بسیاري از کارخانجات مشابه در کشور -
نو بودن تجهیزات و ماشین آالت و بخصـوص احـداث شـدن ایـن کارخانـه پـس از قـانون         -

  .یکسان سازي نرخ ارز
  ارس نویابی در کارخانه سیمان ف مفروضات هزینه

 .برآورد هزینه و محاسبات مالی بر اساس اطالعات پروژه سیمان فارس نو انجام شده  است -

منابع مالی اجراي پروژه از طریق سـرمایه سـهامداران و تسـهیالت اعطـائی توسـط بانکهـاي        -
 :داخلی یا خارجی مطابق جدول زیر تامین شده است

  از مرحله بهره برداريقبل هاي  منابع تامین مالی هزینه) 2( جدول شماره
  درصد  مبلغ به میلیون ریال  شرح

  30  350.000  سهامداران
  47  546.656  تسهیالت بانکی داخلی

  11  133.856  فاینانس
  12  136.301  بهره تسهیالت بانکی

  100  1.166.813  جمع
 
درصـد و   17باز پرداخت تسهیالت اعطائی توسط بانکهاي داخلی به مدت پنج سال با بهره  -

 . درصد در محاسبات اعمال شده است 5/6ز پرداخت تسهیالت فایناس با بهره با

 . درصد پاکتی است 50درصد فله و  50نوع توزیع سیمان به صورت  -

  .روز در نظر گرفته شده است 330تعداد روزهاي کاري  -
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در نظـر  ) تن در سال 871200معادل ( ظرفیت اسمی ١درصد 88تناژ تولید در ظرفیت عملی  -

 . شده است گرفته

 .محاسبه شده است% 10دوره استهالك ده سال و به روش خط مستقیم  -

 .ریال در نظر گرفته شده است 11800نوع ارز یورو و نرخ برابري آن  -

استخراج و حمل مواد به صورت پیمانی فـرض شـده و در نتیجـه بودجـه در ایـن خصـوص        -
 .منظور نشده است

  وکارخانه سیمان فارس نهاي  برآورد هزینه
اولیـه  هـاي   سـرمایه گـذاري بـه دو گـروه هزینـه     هـاي   توان گفت هزینه می به طور کلی
اولیه سـرمایه گـذاري در حقیقـت    هاي  شود هزینه می عملیاتی تقسیمهاي  سرمایه گذاري و هزینه

، عملیـاتی هـاي   در عوض هزینـه . گیرد می هزینه هائی است که قبل از بهره برداري طرح صورت
به منظور تعیـین قیمـت تمـام    . شود می ري طرح و در طول سالهاي عمر آن ایجادبعد از بهره بردا

هـاي   شده یک تن سیمان فله اي و پاکتی در کارخانه سیمان فارس نو اطالعات مربوط به هزینـه 
  :2عملیاتی این کارخانه مطابق جدول زیر برآورد شده است

  سیمان فله دخیل در قیمت تمام شده یک تنهاي  برآورد هزینه -3جدول 
 ) ریال( مبلغ  عنوان

 27273  دستمزد کارکنان

 2000 مواد اولیه مصرفی

  15370  هزینه استخراج و حمل مواد پیمانی
 19800 برق مصرفی

 18130 سوخت مصرفی

 782 مواد سایشی

 

ظرفیت عملی تولید براي سـال  ، با توجه به استاندارد وزارت صنایع در مورد کارخانجات تازه تاسیس سیمان – 1
درصد ظرفیت اسمی در نظـر گرفتـه    90لهاي سوم تا دهم درصد و براي سا 85براي سال دوم ، درصد 75اول 

 . درصد ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده است 88شده که میانگین این اعداد براي تمام سالها ثابت و معادل 
 . آمده است 2نحوه محاسبه این هزینه ها در پیوست شماره  – 2
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 ) ریال( مبلغ  عنوان

 3570 مواد نسوز

 113383 هزینه استهالك

 72275 هزینه هاي مالی

 6861 تهزینه تعمیرات و نگهداري تجهیزا

 830 ها سایر هزینه

  280274 قیمت تمام شده یک تن سیمان فله
  

  دخیل در قیمت تمام شده یک تن سیمان پاکتیهاي  برآورد هزینه) 4(جدول شماره 

  )ریال ( مبلغ  عنوان
  اي قیمت تمام شده یک تن سیمان فله

  :شود می اضافه
  هزینه پاکت مصرفی
  هزینه بارگیري پاکتی

280.274  
  

27.000  
1500  

  308.774  قیمت تمام شده یک تن سیمان پاکتی
اي در  شود قیمت تمام شده یک تن سیمان فلـه  می همانطوریکه از جدول فوق مالحظه

 308.774 ریال و قیمت تمام شده یـک تـن سـیمان پـاکتی تقریبـاً      280.274 شرایط کنونی تقریباً
میـانگین  ، پاکتی است% 50فله و % 50با فرض اینکه محصول این کارخانه به صورت  .ریال است

  :قیمت تمام شده سیمان فله اي و پاکتی در کارخانه سیمان فارس نو به شکل زیر خواهد بود
  قیمت سیمان فله+ قیمت سیمان پاکتی 

  میانگین قیمت سیمان= 
2  

  میانگین قیمت سیمان=  294.524ریال
 م شده یک تن سیمان فله اي را نشـان  نمودار زیر سهم هر یک از اجزاء تشکیل دهنده قیمت تما

  :دهد می



  مجموعه مقاالت    156

6.47
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25.79
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40.45

ھزینھ اس تھالك ھزینھ ھ اي م الي دستمزد كاركن ان
برق مص رفي سوخت مص رفي ل م واد پیم انی ھزین ھ اس تخراج و حم 
ھ یزات ھ داري تج م یرات و نگ ھزین ھ تع مواد نس وز مواد اولی ھ مص رفي
سایر ھزین ھ ھ ا مواد سایش ي

  سهم هر یک از اجزاء تشکیل دهنده قیمت تمام شده یک تن سیمان فله اي) 5( نمودار شماره

  )2(جدول  :منبع
  

 25هزینـه مـالی   ، درصد 40شود هزینه استهالك  می همانطوریکه از نمودار فوق مالحظه
ایـن  . دهند می اي را تشکیل ه یک تن سیمان فلهدرصد قیمت تمام شد 10درصد و هزینه پرسنلی 

مـواد اولیـه و بـرق    ، سوخت. باشد می درصد قیمت تمام شده یک تن سیمان 75سه هزینه معادل 
، هزینه مـواد سایشـی  ، در قیمت تمام شده دخیل اند، درصد سهم 7الی  6مصرفی نیز هر کدام با 

به منظـور تعیـین میـزان سـرمایه     . ناچیز است یباًنیز تقرها  هزینه تعمیرات و سایر هزینه، مواد نسوز
مربوط به دوره هاي  تنی سیمان در شرایط کنونی، هزینه 3000اولیه جهت احداث یک کارخانه 

جــدول زیـر بـرآورد بودجــه پــروژه      . 1احداث کارخانه سیمان فارس نو نیز برآورد شده اسـت 
  . دهد می از مـرحـله بهره برداري را نشان با ارز بـازار آزاد قبـل، تنـی فـارس نو 3000سیـمان 

  
  
  
  

 

ارزي اسـتفاده شـده لـذا بـه منظـور بـرآورد       با توجه به آنکه جهت احداث این کارخانه نـرخ هـاي مختلـف     -1
نرخ هاي به کار گرفته شده احـداث کارخانـه بـه نـرخ ارز رایـج در بـازار       ، هاي احداث در شرایط کنونی هزینه

 .تبدیل شده است
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  ی با ارز بازار آزادتن 3000بر آورد بودجه پروژه سیمان ) 5(جدول شماره 
  میلیون ریال -مبلغ   شرح

  :ها هزینه
  اقدامات اولیه

  طراحی و مهندسی
  تامین وتدارك تجهیزات و ماشین آالت ساخت خارج

  اجراي تاسیسات زیربنائی
  جنبی و پشتیبانی اجراي ساختمان

  اجراي کارهاي ساختمانی خط تولید
  ساخت داخل تجهیزات
  خرید داخل تجهیزات

  نصب تجهیزات مکانیکال خط تولید
  نصب تجهیزات برق و کنترل خط تولید

  جاري پروژههاي  استخدام پرسنل و هزینه
  مدیریتی کارخانههاي  طراحی سیستم

  سرمایه در گردش
  )دوره احداث ( بهره تسهیالت بانکی داخلی

  پیش بینی نشده

  
10017  
43668  

330410  
80638  
87985  

252000  
92832  
73638  
25758  
6922  

32550  
350  

6749  
103296  
20000  

  1166813  جمع کل
  

قبل از مرحلـه بهـره بـرداري ایـن     هاي  شود هزینه می همانطوریکه از جدول فوق مالحظه
هـا   خطا در برآورد هزینـه % 5با احتساب . است میلیارد ریال برآورد شده 8/1166کارخانه معادل 

میلیارد ریال قرار خواهد گرفت  1/1225تا  5/1108قبل از بهره برداري در فاصله بین هاي  ،هزینه
  .که نشان از سرمایه بر بودن این صنعت است
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  ها تجزیه و تحلیل داده

آن با قیمت فروش  با نگاهی به قیمت تمام شده واقعی کارخانه سیمان فارس نو و مقایسه
عملیـاتی  هـاي   شود که قیمت فروش کنونی حتی قادر به پوشش دادن هزینه می مشاهده، 1کنونی

بدیهی است که در چنین شرایطی هیچ تالشـی بـراي سـرمایه گـذاري از طـرف      ، این کاال نیست
 رسد به منظور فـراهم شـدن   می بنابراین به نظر. بخش خصوصی در مورد این کاال صورت نگیرد

کنـونی وجـود نداشـته    هـاي   حداقل شرایط الزم براي سرمایه گذاري چاره اي جز اصالح قیمت
ده سال آینـده کارخانـه   هاي  و عایديها  ابتدا هزینه، به منظور فراهم آوردن چنین شرایطی. باشد

  :سیمان فارس نو به شکل زیر برآورد شده است
دخیـل در  هـاي   هزینـه ، سیمان فارس نـو ده سال آینده کارخانه هاي  به منظور محاسبه هزینه •

در نـرخ تـورم سـاالنه    ) مالی و استهالكهاي  به جز هزینه( قیمت تمام شده یک تن سیمان
همچنـین نـرخ تـورم    . مالی و استهالك ساالنه جمـع شـده اسـت   هاي  ضرب شده و با هزینه

چهــارم   ساالنه در محاسبات ثابت و معادل نرخ تـورم پـیش بینـی شـده در انتهـاي بـرنامــه      
  . فـرض شـده اسـت) درصـد 9/9معادل (توسـعه 

ده سال آینده کارخانه سیمان فارس نو رونـد قیمـت سـیمان در    هاي  به منظور تعیین عایدي •
سـال آینـده مـورد اسـتفاده قـرار       10سال گذشته به منظور پیش بینـی قیمـت سـیمان در     20

  .گرفته است
بـاالي   R2( بـاال انجـام گرفتـه    R2ل درجه دو با پیش بینی با استفاده از یک تابع پلی نرما  

طبق جدول و نمودار ( و نتایج پیش بینی.) مدل نشان دهنده قدرت باالي توضیح دهی مدل است
  .دهد می درصدي قیمت سیمان در ده سال آینده را نشان 2/11میانگین رشد ) زیر

  
  
  
  
  

 

 .ریال به ازاي هر تن می باشد  281000) 1383در سال (میانگین قیمت فروش کنونی  – 1
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y  = 1070.2x2 - 144781x + 5E+06
R2 = 0.9864

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

60 65 70 75 80 85 90

سال

یمان قیمت س

  آن براي ده سال آینده سال گذشته و پیش بینی 20رشد قیمت جاري سیمان در   -6جدول 
 (%)رشد ساالنه  )ریال( قیمت سال (%)رشد ساالنه  )ریال( قیمت سال

65 3700 0 80 158700 17.6 

66 3700 0 81 182000 14.7 

67 4200 13.5 82 220000 20.88 

68 4200 0 83 281000 27.7 

69 5500 30.95 84 389727 38.7 

70 10000 81.8 85 425810 9.3 

71 10500 5 86 464033 9.0 

72 39000 271.5 87 504397 8.7 

73 42000 7.69 88 546901 8.4 

74 55000 31 89 591545 8.2 

75 68000 23.6 90 638330 7.9 

76 73000 7.3 91 687255 7.7 

77 85500 16.2 92 738321 7.4 

78 108000 26.3 93 791527 7.2 

 11.2 ده ساله میانگین رشد 25 135000 79

  سال گذشته 20روند قیمت سیمان در ) 6( نمودار شماره
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ریـال بـه    281.000برابر بـا  ) در سال صفر( با در نظر گرفتن میانگین قیمت فروش کنونی

هزینه و سود کـل  ، درآمد، درصد 2/11ازاي هر تن سیمان و افزایش ساالنه قیمت سیمان معادل 
  :جدول زیر خواهد بودکارخانه در ده سال آینده به شکل 

برآورد سود و سود تجمعی کارخانه سیمان فارس نو در ده سال آینده با ) 7(جدول شماره 
  )اعداد به میلیون ریال(درصد  9/9تورم   قیمتهاي کنونی و نرخ% 2/11فرض افزایش

 سود تجمعی   1مالیات سود سال  هزینه کل  درآمد کل  سال 

 11,867 0 11,867 260,359 272,226 اول 

 44,460 0 32,594 270,121 302,715 دوم 

 100,228 0 55,768 280,851 336,619 سوم 

 181,907 0 81,678 292,642 374,320 چهارم 

 292,550 0 110,643 305,601 416,244 پنجم 

 435,570 0 143,020 319,843 462,863 ششم 

 614,780 0 179,210 335,494 514,704 هفتم 

 834,437 0 219,656 352,695 572,351 هشتم 

 1,099,292 0 264,855 371,599 636,454 نهم 

 1,414,654 0 315,362 392,375 707,737 دهم 

 1,414,654 0 1,414,654 3,181,580 4,596,234 جمع

  
به منظور محاسبه نرخ بازدهی داخلی کارخانه سیمان فارس نو بـا فـرض افـزایش سـاالنه     

درآمد و سود ده سـال اول  ، ابتدا هزینه، درصد 9/9درصد و نرخ تورم معادل  2/11قیمت معادل 
 

الیاتهاي مستقیم واحدهاي تولیدي جدید االحداث در مناطق توسعه یافته از زمـان  قانون م 132به استناد ماده   -1
همچنین آندسته از ، درصد از معافیت مالیاتی برخوردار می باشند 80سال به میزان  4شروع بهره برداري به مدت 

برداري معاف از  سال از زمان شروع بهره 10واحدهاي تولیدي که در مناطق توسعه نیافته احداث شوند به مدت 
با توجه به آنکه کارخانه سیمان فارس نو در یک منطقه توسعه نیافته احداث شـده لـذا در دوره فـوق    . ندا مالیات

    . مالیات براي این کارخانه منظور نشده است



 161    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 NPVبهره برداري کارخانه سیمان فارس نو مطابق توضیحات ارائه شـده بـرآورد شـده و سـپس     
تغییـر   NPVبهـره متفـاوت محاسـبه و در دامنـه تغییراتـی کـه       هاي  کارخانه در هر حالت در نرخ
. نرخ بازدهی داخلی کارخانـه بدسـت آمـده اسـت    ، ره را قطع کردهعالمت داده و محور نرخ به

   :دهد می جدول و نمودار زیر نرخ بازدهی داخلی کارخانه را در این حالت نشان
  

ارزش فعلی خالص کارخانه سیمان فارس نو در نرخهاي بهره مختلف با فرض ) 8( جدول شماره
  )اعداد به میلیون ریال(درصد  9/9تورم   قیمتهاي کنونی و نرخ% 2/11افزایش

i NPV 
0 247,840 

1 145,716 

2 54,100 

3 28,140- 

4 102,004 - 

5 168,376 - 

  
درصـد تغییـر    3تـا   2ارزش فعلی خالص کارخانه در این حالت در فاصله نـرخ بهـره بـین   

به محاسـ . عالمت داده، بنابراین نرخ بازدهی داخلی کارخانه در این محدوده نرخ بهره قـرار دارد 
 درصـدي را نشـان   65/2نـرخ بـازدهی داخلـی    ، دقیق این نرخ با استفاده از نرم افزارهاي مربوطـه 

مقایسه این نرخ با نرخ بهره موجود در بازار حاکی از آن است کـه هـیچ سـرمایه گـذار     . دهد می
عاقلی با نرخ بازدهی فوق و در نتیجه با قیمت مفروض حاضر به سرمایه گذاري در چنین طرحی 

  :توان به صورت شماتیک در نمودار زیر مشاهده کرد می اطالعات جدول فوق را. واهد شدنخ
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NPV

با فرض افزایش ساالنه ( نمودار نرخ بازدهی داخلی کارخانه سیمان فارس نو) 7( نمودار شماره
  )درصد  9/9و نرخ تورم % 2/11قیمت 

  
  %17ه سال آینده با نرخ تنزیل کارخانه سیمان فارس نو در د ارزش فعلی عایدي -9جدول 

 ارزش فعلی تجمعی ارزش فعلی سال نهسود ساال سال

 10,143 10,143 11,867 اول 

 33,953 23,810 32,594 دوم 

 68,773 34,820 55,768 سوم 

 112,360 43,587 81,678 چهارم 

 162,826 50,466 110,643 پنجم 

 218,581 55,755 143,020 ششم 

 278,293 59,712 179,210 هفتم 

 340,847 62,554 219,656 هشتم 

 405,313 64,466 264,855 نهم 

 470,921 65,608 315,362 دهم 

 - - 1,414,653 جمع 
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شـود نـرخ    مـی  کـه از نمـودار فـوق مالحظـه     با توجه به توضیحات ارائه شده همانطوري
 درصـد  65/2و معـادل  ) نـرخ بهـره  ( یبازدهی داخلی، محل تقاطع نمودار رسم شده با محور افق

سود سـاالنه بدسـت آمـده در    ، کارخانههاي  به منظور تعیین ارزش فعلی خالص عایدي. باشد می
ارزش فعلـی   فـوق جـدول  . درصد بـراي ده سـال آینـده تنزیـل شـده اسـت       17این حالت با نرخ 

ی خــالص بـا توجــه بــه جــدول فــوق ارزش فعلــ . دهــد مــی ده ســال آینــده را نشــانهــاي  عایـدي 
  :کارخانه سیمان فارس نو به صورت زیر خواهد بودهاي  عایدي

  NPV= ارزش فعلی منافع  –ها  ارزش فعلی هزینه= 470.921 – 1.166.813=  -698.892
در صورت افزایش سـاالنه قیمـت معـادل    ( شود در این حالت می همانطوري که مالحظه

ی اسـت لـذا هـیچ سـرمایه گـذاري      کارخانـه منفـ  هـاي   ارزش فعلی خالص عایدي) درصد 2/11
  . حاضر به سرمایه گذاري در چنین طرحی نخواهد شد

با توجه به اینکه سرمایه گذار نـرخ بـازدهی داخلـی صـنعت را بـا میـانگین وزنـی هزینـه         
کنـد لـذا نـرخ بـازدهی داخلـی صـنعت        می سرمایه مقایسه کرده و سپس اقدام به سرمایه گذاري

بنابراین به منظـور تعیـین حـداقل    . گین وزنی هزینه سرمایه برابري کندبایستی بتواند حداقل با میان
نرخ بازدهی مناسب در صنعت سیمان این نرخ برابـر میـانگین وزنـی هزینـه سـرمایه در کارخانـه       

  .سیمان فارس نو در نظر گرفته شده است
  محاسبه میانگین وزنی هزینه سرمایه در کارخانه سیمان فارس نو 

، درصد منابع طرح از طریـق سـهامداران   30در کارخانه سیمان فارس نو  با توجه به آنکه
درصد منابع طرح از طریق تسـهیالت   11، درصد منابع طرح از طریق تسهیالت بانکی داخلی 47

درصد منابع طرح از طریق بهره تسهیالت بانکی داخلی تامین شده است لذا میانگین  12، فایناس
  :شود می ه سیمان فارس نو به صورت زیر محاسبهوزنی هزینه سرمایه در کارخان
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  درصد و هزینه هر منبع، منابع تامین مالی کارخانه سیمان فارس نو) 10( جدول شماره

  هزینه هر منبع  درصد منابع  منابع تامین مالی
  سهامداران

  تسهیالت بانکی داخلی
  فایناس

  بهره تسهیالت بانکی داخلی

30  
47  
11  
12  

23%  
17%  

5/6%  
17%  

  
این نرخ بـراي  . (هزینه هر منبع در واقع نرخ سود تسهیالت بانکی مربوط به آن منبع است
  ). سرمایه سهامداران معادل نرخ سود تسهیالت بانکی غیر دولتی فرض شده است

65/17 = %17/0 × 12  +065/0 × 11  +17/0 × 47  +23/0 × 30  =WACC  
نه سیمان فارس نو در ده سال آینده با فرض نرخ برآورد سود و سود تجمعی کارخا) 11(جدول 

  .درصد 9/9و نرخ تورم  درصدي 65/17بازدهی داخلی 
 سود تجمعی  مالیات  سود سال  هزینه کل  درآمد کل  سال 

 40,770 0 40,770 260,359 301,129 اول 

 124,055 0 83,284 270,121 353,405 دوم 

 257,961 0 133,906 280,851 414,757 سوم 

 452,077 0 194,116 292,642 486,758 چهارم 

 717,736 0 265,659 305,601 571,260 پنجم 

 1,068,323 0 350,587 319,843 670,430 ششم 

 1,519,646 0 451,323 335,494 786,817 هفتم 

 2,090,360 0 570,714 352,695 923,409 هشتم 

 2,802,473 0 712,113 371,599 1,083,712 نهم 

 3,681,943 0 879,470 392,375 1,271,845 دهم 

 3,681,943 0 3,681,943 3,181,580 6,863,523 جمع 
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درصـدي قیمـت    8/17درصـد مسـتلزم افـزایش     65/17فرض نرخ بازدهی داخلی معادل   
هزینه و سود ، درآمد، با در نظر گرفتن نرخ بازدهی داخلی طرح معادل با رقم فوق .سیمان است

  . خواهد بود فوقخانه در ده سال آینده به شکل جدول کل کار
ارزش فعلی عایدیها به شکل زیر خواهـد  ، با داشتن هزینه و سود ده سال آینده کارخانه  

  :بود
  کارخانه سیمان فارس نو در ده سال آیندههاي  ارزش فعلی عایدي) 12( جدول شماره
 ارزش فعلی تجمعی ارزش فعلی سال سود ساالنه سال

 34,846 39,596 40,770 اول

 95,686 60,840 83,284 دوم 

 179,293 83,607 133,906 سوم 

 282,883 103,590 194,116 چهارم 

 404,053 121,170 265,659 پنجم 

 540,726 136,672 350,587 ششم 

 691,104 150,379 451,323 هفتم 

 853,634 162,529 570,714 هشتم 

 1,026,965 173,331 712,113 نهم 

 1,209,927 182,963 879,470 دهم 

 - - 3,681,942 جمع 

  
درصدي قیمت ساالنه  8/17طرح با افزایش  NPV، با توجه به اطالعات جدول فوق

   :برابر صفر است سیمان تقریباً
0 ≈ 1166813 – 1211499  =NPV 

بـدیهی  . ایه گـذار اسـت  نقطه بی تفـاوتی سـرم  ، )درصدي قیمت سیمان  8/17افزایش ( این نقطه
نقطـه مطلـوب سـرمایه گـذار نیسـت امـا حـداقل شـرایط الزم بـراي سـرمایه           ، است که این نقطه
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کارخانـه را در ایـن   هاي  نمودار زیر ارزش فعلی عایدي. شود می اي فراهم گذاري در چنین نقطه
  :دهد می حالت نشان

انه سیمان فارس نو در ده سال کارخهاي  مقایسه سود ساالنه و ارزش فعلی عایدي) 8(نمودار 
  % 65/17آینده با نرخ بازدهی 

  
به باقی مانده سـرمایه  ، براي محاسبه دوره بازگشت سرمایه در کارخانه سیمان فارس نو

همـانطوري کـه جـدول    . بهره تعلق گرفته است، گذاري سهامداران پس از کسر عایدي هر سال
خـالص  هـاي   مجمـوع عایـدي  ، بـرداري کارخانـه   دهد بین سالهاي هشتم و نهم بهره می نشان زیر

سالهاي مختلف طرح با هزینه اولیه سرمایه گذاري سهامداران برابر شده است بـه عبـارت دیگـر    
دوره بازگشت سرمایه سهامداران در کارخانه سـیمان فـارس نـو بـا در نظـر گـرفتن هزینـه بهـره         

  . سرمایه گذاري سهامداران حدود نه سال خواهد بود
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ایھ گذاری اولیھ سرم سود تجمعی با بھره

محاسبه سود ساالنه کارخانه سیمان فارس نو با در نظر گرفتن هزینه بهره سرمایه ) 13(جدول 
  %65/17سهامداران با نرخ بازدهی 

  سال 
 سود ساالنه

  هزینه بهره   )بدون بهره( 
 سود ساالنه

  )با بهره( 
سود تجمعی 
 سهامداران

 350,044- 39,740- 80,510 40,770 اول 

 389,784- 6,366- 89,650 83,284 دوم 

 396,150- 42,791 91,115 133,906 سوم 

 353,359- 112,843 81,273 194,116 چهارم 

 240,516- 210,340 55,319 265,659 پنجم 

 30,176- 343,647 6,940 350,587 ششم 

 313,471 451,323 0 451,323 هفتم 

 764,794 570,714 0 570,714 هشتم 

 1,335,508 712,113 0 712,113 نهم 

 2,047,621 879,470 0 879,470 دهم 

  
  :توان در شکل زیر مشاهده نمود می اطالعات جدول قبل را

درصد و افزایش  9/9با نرخ تورم  "دوره بازگشت با بهره سرمایه سهامداران ") 9(نمودار شماره 
  درصدي قیمت سیمان 8/17ساالنه 
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ستفاده شده که همگـی از دیـد سـرمایه گـذار بـه      در تعیین قیمت گرچه از معیارهائی ا

مساله نگریسته است اما در کاربرد این معیار طرف مصرف کننده نیز مورد توجه بـوده اسـت بـه    
در نظـر گرفتـه   ) WACC( طوریکه نرخ بازدهی داخلی طرح معادل میانگین وزنی هزینه سرمایه

نـرخ سـود تسـهیالت بـانکی غیـر      هزینه سرمایه سهامداران معـادل   WACCدر تعیین . شده است
دولتی در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که بانکها از ریسک بسـیار پـائینی برخوردارنـد    

باالئی  صنعتی بخصوص کـارخانجات سیـمان از ریسـک تقـریباًهاي  طرح اما سرمایه گذاري در
، صـنعت سیــمان   بدیـهی است با احتـساب ریــسک سـرمایه گـذاري بــراي     1بـرخـوردار اسـت

حـال  . خواهد شد) %65/17( نـرخ بازدهـی داخـلی طـرح بیشتر از نـرخ بکار رفتـه در محاسبـات
توان نتایج ایـن تحقیـق را بـه سـایر کارخانجـات       می این سوال ممکن است پیش آید که چگونه

اري بـه بهـره بـرد    70واقعیت آن است که واحدهاي تولیدي سیمان کـه قبـل از سـال    . تعمیم داد
بـا  . آنها مستهلک شده اندهاي  کلیه دارائی ریالی ایجاد شده و تقریباًً 70رسیده اند  همگی با ارز 

زیرا هزینه استهالك آنهـا  ، باشند می همه این واحدها سودده، روش حسابداري جاري در کشور
چـون  . نیـاز بـه بازسـازي و نوسـازي فـوري دارنـد      ، بسیار ناچیز است ولی به علت فرسوده بودن

ارزي دارند و نرخ جاري هاي  اینگونه واحدها در مخارج مربوط به تعمیرات اساسی نیاز به هزینه
ریالی آنها نسبت بـه زمـان   هاي  ارز بسیار بیش از نرخ ارز مصرفی اولیه آنهاست و همچنین هزینه

واحـدهاي  این . برند می از نظر نقدینگی در شرایط دشواري به سر، ایجاد بسیار زیادتر شده است
هـر  ، کنند نمی تولیدي چون هزینه استهالك خود را براساس ارزش واقعی و روز دارائی حساب

  . کنند می ساله سود غیر واقعی نشان داده و با قیمت اصالح شده فوق فرصتی براي بازسازي پیدا
به بهره برداي رسیده و با ارز ارزانتر  1370آندسته از واحدهاي تولیدي که پس از سال 

باشـند ایـن    مـی  سـودده  مالی کمتـري داشـته و نسـبتاً   هاي  هزینه استهالك و هزینه، اند ایجاد شده

 

دوره بازگشت طوالنی سرمایه در صنعت سیمان دلیل بر وجود ریسک باالي سرمایه گذاري در این صـنعت   – 1
ایـن  ، همچنین بر طبق گزارش صندوق بین المللی پـول دربـاره ریسـک سـرمایه گـذاري در کشـورها      . باشدمی 

در ، در اندازه گیري ریسک سرمایه گذاري در کشورها. گزارش شده است 4ریسک در مورد ایران معادل عدد 
گـزارش  . اشـد بهترین شرایط ریسک سرمایه گذاري معادل یک و در بدترین شـرایط معـادل عـدد هفـت مـی ب     

 .باالي سرمایه گذاري در ایران دارد  صندوق نشان از ریسک تقریباً
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در بقیـه واحـدها   . دهنـد  مـی  واحدها کمتر از ده درصد کل واحدهاي تولیدي سـیمان را تشـکیل  
رود  مـی کنـونی انتظـار   هـاي   باشد که بـا تغییـر قیمـت    می اوضاع همانند کارخانه سیمان فارس نو

از طرف دیگـر در ایـن تحقیـق    . ه کارخانجات نیز سوددهی مناسب خود را بدست آورنداینگون
قیمت در شرایطی تعیین شده که حداقل شرایط الزم براي سرمایه گذاري در ایـن بخـش فـراهم    

 بـه نظـر  ، شود لـذا اگر هـدف تشویـق سرمـایه گـذاري بخش خصـوصی در صنعت سیمان باشد
شد که نتایج تحقیق را براي کل صنعت سیمان بـه کـار گرفـت چـرا     رسد چاره اي جز این نبا می

  . که در غیر این صورت هیچ سرمایه گذاري حاضر به سرمایه گذاري در این بخش نخواهد شد
 :خالصه و نتیجه

   :توان به صورت زیر خالصه نمود می نتایج حاصل از این مقاله را      

بـراي یـک کارخانـه جدیـد االحـداث ماننـد       میانگین قیمت تمام شده یک تن سـیمان فلـه    -
ریال و میانگین قیمت تمام شـده   280.274کارخانه سیمان فارس نو با ارز بازار آزاد معادل 

با فـرض آنکـه محصـوالت    . باشد می ریال 308.774یک تن سیمان پاکتی با همان نوع ارز 
تمام شـده یـک    میانگین قیمت، درصد پاکتی باشد 50درصد فله و  50کارخانه به صورت 

  . ریال خواهد بود 294.524تن سیمان حدود 
اسـتهالك  هـاي   هزینـه ، دخیل در قیمت تمام شـده یـک تـن سـیمان فلـه     هاي  از میان هزینه -

درصـد و   10پرسنلی حدود هاي  هزینه، درصد 25مالی حدود هاي  هزینه، درصد 40حدود 
یک تن سـیمان فلـه را   درصد قیمت تمام شده  14برق و سوخت مصرفی حدود هاي  هزینه
 . دهند می تشکیل

تنـی ماننـد سیــمان فــارس نـو قبــل از مـرحــله        3000برآورد بودجـه یک پروژه سیـمانی  -
     میلیـارد ریال اسـت کـه حـاکی از    1166بهره بـرداري با نـرخ ارز بازار آزاد مبلغـی معـادل 

  . اشدب می سرمایه گذاري اولیه باال و سرمایه بر بودن این صنعت
از قیمت فروش آن در سـال  ، میانگین قیمت تمام شده یک تن سیمان با نرخ ارز بازار آزاد -

بــه عبــارت دیگــر قیمــت فــروش کنــونی حتــی قــادر بــه پوشــش دادن . بیشــتر اســت 1383
بدیهی است که در چنـین شـرایطی هـیچ تالشـی بـراي      . عملیاتی این کاال نیستهاي  هزینه

 .رت نگیردسرمایه گذاري در این بخش صو
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به منظور تعیین قیمت بهینه به طوري که منافع تولیدکننده و مصرف کننده تامین شـده و در   -

هـا   معیارهاي ارزیابی طرح، سیمانی تمایل نشان دهدهاي  عین حال سرمایه گذار نیز به طرح
نـرخ  ، در ایـن شـرایط  . در مورد کارخانه سیمان فارس نو در شرایط حداقل بکار گرفته شد

. ریـال تعیـین شـد    346.950 ) 1384سـال  ( یک تن سیمان در سال اول بهره بـرداري  فروش
توان به سرمایه گـذاري در   میایـن نرخ فـروش حـداقل نرخـی اسـت که سرمـایه گـذار را 

 .این بخش ترغیب نمود

پـیش  . به منظور پیش بینی قیمت سیمان از روند آن در سالهاي گذشته استفاده شـده اسـت   -
درصـدي   2/11بـاال میـانگین رشـد     2Rاستفاده از یک تابع پلـی نرمـال درجـه دو بـا     بینی با 

با در نظر گرفتن این میانگین بـراي ده سـال   . دهد می قیمت سیمان در ده سال آینده را نشان
درکارخانـه  ) با در نظر گرفتن هزینه بهره سرمایه سـهامداران ( دوره بازگشت سرمایه، آینده

  .از ده سال طول خواهد کشید و ارزش فعلی خالص منفی خواهد بودسیمان فارس نو بیشتر 
با در نظر گرفتن نـرخ بـازدهی داخلـی برابـر بـا میـانگین وزنـی        ، در قیمت فروش برآوردي -

با در نظر گرفتن بهره هزینه ( دوره بازگشت سرمایه کارخانه سیمان فارس نو، هزینه سرمایه
کشد کـه نشـان از دیـر بـازده بـودن ایـن        می طولسال و نه ماه  8حدود ) سرمایه سهامداران

 .مثبت است طرح تقریباً NPVدر چنین شرایطی . باشد می صنعت

بـدیهی  . ریسک سرمایه گذاري در صنعت سیمان دیده نشده اسـت ، در تعیین قیمت سیمان -
نرخ بازدهی داخلی طـرح بیشـتر   ، است با احتساب ریسک سرمایه گذاري براي این صنعت

 .خواهد بود) %65/17( رفته در محاسباتاز نرخ بکار 

اما با توجـه بـه   . قیمت بهینه با آنکه با توجه به اطالعات کارخانه سیمان فارس نو تعیین شد -
خـود را براسـاس   هاي  که هزینه( درصد کارخانجات تولید سیمان 60فرسوده بودن بیش از 

.) دهند می ود غیر واقعی نشانبرند و لذا هر ساله س نمی به کارها  ارزش واقعی و روز دارائی
از یک طرف و لحاظ شدن حداقل شرایط الزم براي سرمایه گذاري در ایـن سـطح قیمـت    

توان قیمت بهینه را به تمام کارخانجات سـیمان تعمـیم داد چـرا کـه در      ، میاز طرف دیگر
کارخانجـات جدیـد االحـداث    ، غیر این صورت کارخانجات فرسوده توان بازیابی نداشـته 

 . گذاري در این صنعت نخواهد شد رر شده و هیچ سرمایه گذاري حاضر به سرمایهمتض
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  1پیوست شماره 

  1382تا1344افزایش قیمت سیمان و مقایسه آن با نرخ تورم ساالنه طی سالهاي ) 1(جدول 
 گذاري مرجع قیمت % تورم ساالنه %رشد ساالنه  )ریال( اسمی قیمت سال

 تولید کنندههاي  شرکت 0.3 0 1500 44

 تولید کنندههاي  شرکت 0.8 0 1500 45

 تولید کنندههاي  شرکت 1.5 -8.7 1370 46

 دولت 1.5 0 1370 47

 دولت 3.6 -3.65 1320 48

 دولت 2 0 1320 49

 دولت 5 0 1320 50

 دولت 6.25 0 1320 51

 دولت 11.2 0 1320 52

 دولت 15.15 40.1 1850 53

 دولت 10 0 1850 54

 دولت 16.5 0 1850 55

 دولت 25 18.9 2200 56

 دولت 10 0 2200 57

 دولت 11.4 0 2200 58

 دولت 23.5 22.7 2700 59

 دولت 22.8 14.7 3100 60

 دولت 19.2 0 3100 61

 دولت 14.8 0 3100 62

 دولت 10.5 0 3700 63

 دولت 6.86 19.38 3700 64

 دولت 23.7 0 3700 65
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 گذاري مرجع قیمت % تورم ساالنه %رشد ساالنه  )ریال( اسمی قیمت سال

 دولت 27.7 0 3700 66

 دولت 28.9 13.5 4200 67

 دولت 17.44 0 4200 68

 دولت 8.95 30.95 5500 69

 دولت 20.7 81.8 10000 70

 تولید کنندههاي  شرکت 24.35 5 10500 71

 د کنندهتولیهاي  شرکت 22.85 271.5 39000 72

 تولید کنندههاي  شرکت 45.2 7.69 42000 73

 تولید کنندههاي  شرکت 49.4 31 55000 74

 تولید کنندههاي  شرکت 23.2 23.6 68000 75

 تولید کنندههاي  شرکت 17.3 7.3 73000 76

 تولید کنندههاي  شرکت 20 16.2 85500 77

 تولید کنندههاي  شرکت 20.1 26.3 108000 78

 تولید کنندههاي  شرکت 16.7 25 135000 79

 تولید کنندههاي  شرکت 12.7 17.6 158700 80

 تولید کنندههاي  شرکت 12.4 14.7 182000 81

 تولید کنندههاي  شرکت 16.5 20.88 220000 82

  آمارهاي منتشر شده وزارت صنایع و معادن:منبع
   :2پیوست شماره 

شـده یـک تـن سـیمان تولیـدي در کارخانـه       قیمـت تمـام    دخیـل در هاي  برآورد هزینه
  )عملیاتیهاي  هزینه( سیمان فارس نو

  پرسنلی هاي  تعداد نیروي انسانی و هزینه   -
جدول زیر تعداد نیروي انسانی مورد نیاز براساس طرح امکان سنجی اولیه کارخانه سیمان فارس 

  :دهد می نو را نشان
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  کارخانه سیمان فارس نوتعداد نیروي انسانی مورد نیاز در ) 2(جدول 

 تعداد نفرات شرح

 41 کارشناس

 56 کارمند اداري و مالی

 14 تکنسین فنی و کامپیوتر

 62 کارگر ماهر

 73 کار گر نیمه ماهر

 18 کارگر ساده

 264 جمع

  طرح امکان سنجی کارخانه فارس نو :منبع
ریال به ازاي هر  7.500.000لی با توجه به تعداد نیروي انسانی و در نظر گرفتن هزینه پرسن

 کل هزینه پرسنلی و هزینـه پرسـنلی بـه ازاي هـر تـن تولیـد بـه صـورت زیـر بدسـت          ، نفر در ماه
  :آید می

  هزینه پرسنلی به ازاي هر تن تولید=    کل هزینه پرسنلی در سال
  تناژ واقعی تولید

  کل هزینه پرسنلی در سال  =  264) نفر(×  12) ماه(×  7500000) ریال به ازاي هر نفر در ماه(
  کل هزینه پرسنلی در سال= 23.760.000.000ریال

27.273=871200 ÷ 23760.000.000  
، اضـافه کـاري   :توضیح اینکه حقوق پایه به طور متوسط اعمال شده و مزایاي آن شـامل 

ه ذخیـر ، بن کاالهاي اساسی، بیمه بیکاري، بیمه، حق اوالد، خواربار، غذا، حق مسکن، مرخصی
  .نیز منظور شده است.. .سنوات خدمت و

  :هزینه مواد اولیه مصرفی -
باشد بنابراین بجز خریـد   می با توجه به اینکه فرض شده است معادن مواد اولیه متعلق به کارخانه

  .هزینه اي براي خرید مواد اولیه منظور نشده است، سنگ گچ
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   :یش بینی شده استکلینکر تولیدي پ% 5همچنین میزان سنگ گچ مصرفی معادل 
  میزان کلینکر تولیدي =  829.715تن 

  میزان سنگ گچ مصرفی=  41.485تن 
  تولید سالیانه سیمان= میزان کلینکر تولیدي + میزان سنگ گچ مصرفی =  871.200تن 

ریال هزینه مـواد اولیـه مصـرفی     000/42با در نظر گرفتن هزینه هر تن سنگ گچ مصرفی معادل 
  :هد بودبه صورت زیر خوا

  هزینه مواد اولیه مصرفی= ) 41485 × 42000( ÷ 871200=  2000
   :هزینه استخراج و حمل مواد پیمانی  -

همانطوري که ذکر شد استخراج و حمل مواد به صورت پیمانی در نظر گرفته شده لذا 
ه گـردد کـ   مـی  بودجه اي براي خرید ماشین آالت معدنی در نظر گرفته نشده است اما پیش بینی

تن مواد استخراج و حمل گردد با در نظر گـرفتن هزینـه هـر تـن اسـتخراج و       000/339/1ساالنه 
ریال هزینه استخراج و حمل مواد به ازاي یک تن سـیمان بـه صـورت     000/10حمل مواد معادل 
  : زیر خواهد بود

  هزینه استخراج و حمل مواد=  000/339/1 × 000/10 ÷ 871200=  15370ریال 
  :ه سوخت و برق مصرفیهزین -  

به ازاي هر تن تولید و نرخ هر کیلو وات  1کیلو وات برق مصرفی110با در نظر گرفتن 
   :آید می ریال هزینه برق هر تن سیمان به صورت زیر بدست 180برق مصرفی معادل 

  هزینه برق مصرفی هر تن سیمان=  110×  180=  19.800ریال 
وخت مصرفی به ازاي هر تن تولید و محاسبه هزینه یک متـر  لیتر س 98همچنین با در نظر گرفتن 

ریال هزینه سوخت مصرفی به ازاي هر تـن تولیـد بـه شـکل      185مکعب سوخت مصرفی معادل 
   :زیر خواهد بود

  هزینه هر تن سوخت مصرفی =   185×  98=  18130 
گرفتـه شـده     الزم به توضیح است که مازوت به عنوان سوخت مصرفی در این کارخانه در نظـر 

  .است
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  :هزینه مواد سایشی و نسوز   -

  :دهد می جدول زیر میزان مصرف مواد سایشی در کارخانه سیمان فارس نو را نشان
  نوع مواد سایشی و میزان مصرف آن) 3(جدول 

  میزان مصرف  نوع مواد سایشی
  مواد سایشی مصرفی در آسیاب مواد
  مواد سایشی مصرفی در آسیاب سیمان

  گرم 35
  گرم 45

  طرح امکان سنجی کارخانه فارس نو :منبع
ریال هزینه مواد سایشی مصـرفی در هـر    9.776با در نظر گرفتن هر کیلوگرم مواد سایشی معادل 

  :آید می تن سیمان بدست
  هزینه مواد سایشی مصرفی در هر تن سیمان =  9.776×  08/0=  782ریال

و در نظـر گـرفتن تنـاژ تولیـد معـادل       1زکیلـوگرم آجـر نسـو    511.717با فـرض مصـرف سـاالنه    
بـا در نظـر   . گـرم خواهـد شـد    579میزان آجر نسوز مصرفی به ازاي هر تن معادل ، تن 871.200

ریال هزینه مصرف آجر نسوز به ازاي هـر   6.166گرفتن قیمت هر کیلوگرم آجر مصرفی معادل 
   :تن تولید سیمان به شکل زیر خواهد بود

  هزینه مصرف آجر نسوز به ازاي هر تن تولید سیمان=  579/0×  6.166=  3570ریال 
  :هزینه استهالك سالیانه    -

کـه مشـمول اسـتهالك نیسـتند از کـل هزینـه       هـاي   دارائی، براي محاسبه هزینه استهالك سالیانه
  :برآوردي کارخانه مطابق جدول زیر کسر شده است
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  ه سیمان فارس نومحاسبه هزینه استهالك سالیانه کارخان) 4( جدول
  )میلیون ریال ( مبلغ  غیر مشمول استهالك هاي  دارائی

  کل هزینه 
  :شود می کسر

  باز پرداخت بهره فایناس
  جاريهاي  هزینه

  سرمایه در گردش 
  بهره تسهیالت داخلی

  سیستم مدیریتی 
  پیش بینی نشده هاي  هزینه

  ...چاههاي آب و، زمین ها
  استهالك مشمولهاي  قیمت تمام شده دارائی

1.166.813  
 

47.047  
32.550  

6749  
62.765  

350  
20.000  

9.563  
987.789  

  
محاسـبه شـده کـه بـا ایـن      % 10هزینه استهالك همه موارد در این پروژه بـه روش خـط مسـتقیم    
  .فرضیه هزینه استهالك یک تن سیمان به صورت زیر خواهد بود

   98.778.900.000                                                              ) ریال( هزینه استهالك ساالنه
  871200                                                                           ) تن( تناژ تولید در سال

     113.383                                               ) ریال( هزینه استهالك یک تن محصول
  :هزینه مالی پروژه  -

 مالی پروژه شامل بهره تسهیالت بانکی و بهره تسـهیالت فاینـانس مطـابق جـدول زیـر         هاي  هزینه
  :باشد می
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  مالی سالیانه پروژه سیمان فارس نوهاي  هزینه) 5(جدول 

  )ریال(مقدار هزینه   ) 1( طریقه محاسبه  نوع هزینه
بهره تسهیالت 

  داخلی
  ریال اصل و فرعمیلیون  682957بابت 

  % 17سال با نرخ  5براي 
58.051.345.000  

بهره تسهیالت 
  فایناس

  شامل فایناس خرید از دانمارك و چین
  11800 ×194058 +8800 × 298246  

4.914.450.000  

  62.965.795.000  مالی سالیانههاي  جمع هزینه
  .ر نظر گرفته شده استریال د 11800ریال و نرخ یورو معادل  8800نرخ دالر معادل ) 1( 

  
مالی سالیانه دخیل هاي  در سال میزان هزینه 871.200با در نظر گرفتن تناژ تولید معادل 

  .آید می ریال بدست 72.275در یک تن سیمان 
  :هزینه تعمیرات و نگهداري   -

هزینه تعمیرات و نگهداري بعالوه قطعات یدکی و مصـرفی معـادل یـک درصـد بهـاي      
با توجه به آنکه بهاي تمام شده ماشین آالت با .  آالت در نظر گرفته شده است تمام شده ماشین

میلیون ریال بـرآورد شـده لـذا بـر ایـن اسـاس هزینـه تعمیـرات و          597.706ارز بازار آزاد معادل 
  :نگهداري دخیل در یک تن سیمان به صورت زیر خواهد بود

  و نگهداري دخیل در یک تن سیمانهزینه تعمیر =  5.977.060.000 ÷ 871200= 6.861ریال
  :هزینه پاکت مصرفی براي سیمان پاکتی   -

بـا احتسـاب هزینـه هـر عـدد      ، درصد تولیدات به صورت پاکتی باشـد  50با فرض آنکه 
هزینه پاکت مصـرفی  ، پاکت 20ریال و با در نظر گرفتن هر تن سیمان معادل  1500کیسه معادل 

   :آید می ر بدستبراي یک تن سیمان پاکتی به صورت زی
  هزینه پاکت مصرفی براي یک تن سیمان پاکتی=  20×1350=  27.000ریال 

ریـال مجمـوع هزینـه     1500با فرض هزینه دستمزد بارگیري به ازاي هر تن سیمان پاکتی معـادل  
   :آید می پاکت مصرفی و بارگیري پاکتی به صورت زیر بدست

ي پاکتی و پاکت مصرفیینه بارگیرهز=   27.000+  1500=  28500ریال
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  1گذاري و قیمت سیمان ارتباط بازدهی سرمایه
  

  3نژاد مجید اسماعیل                  2دکتر بیژن بیدآباد
  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه

  
گذاري سیمان،  ، سرمایهداري، حساسیت قیمتنرخ بازدهی داخلی، نرخ بازدهی حساب: کلیدواژه

  گذاري بازدهی سرمایه
  

  چکیده
گذاري و قیمت سیمان می پـردازد تـا ضـمن     ط بازدهی سرمایهاله به بررسی ارتبااین مق

بداري وداخلـی یـک کارخانـه سـیمان جدیـد اثـرات تغیـرات        امشخص نمودن نرخ بازدهی حس
دهدکـه   محاسبات انجام شده نشان مـی  .یان سازدقیمت سیمان بر روي نرخ بازدهی سیمان را نما

یـک پـروژه فرضـی بـا تمـام       يگـذار  هیهاي جدید سیمان نرخ بـازدهی سـرما   گذاري سرمایهدر 
ریال بـراي هـر تـن سـیمان براسـاس شـاخص نـرخ         300000فروش  متیمشخصات اجرائی در ق

محاسـبه  % 17بـا   خواهد شـد و نـرخ بـازدهی داخلـی ایـن پـروژه برابـر       %  9/15بازده حسابداري 
 700000ریـال تـا    200000و نرخ بازدهی داخلی براي قیمتهـاي  ينرخ بازدهی حسابدار. شود می

 1383سـال  ) گـذاري  سـرمایه (بـر اسـاس قیمتهـاي    % 8/37و % 4/51تا % 9و % 7ریال به ترتیب از 
  . دننمای تغییر می

 یالمللـ  نیبـ  يمتهـا یبـه سـمت ق  ) ریال براي هر کیلـووات سـاعت   150(برق  متیق اگر
 هینرخ بازده حسابداري سرما زانیم) ریال 350سنت معادل  4وات ساعت لویهرک( دیحرکت نما

 

به سفارش است که اقتصاد قیمت سیمان دربارة  یلیفصتبخش کوچکی از یک بررسی برمبناي این مقاله  - 1
تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی ریزي و  دفتر برنامهم سیمان فارس و خوزستان و از طریق شرکت سهامی عا

  . ه است تدوین شده استامیرکبیر انجام گردید
2-           http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 
   .پژوهشکدة پولی و بانکیی، کا رشناس ارشد پژو هش -3

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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همچنین اگـر  . ابدییکاهش م% 6/15به % 17و نرخ بازدهی داخلی از %  1/14به % 9/15از  يگذار

 برسـد و ) ریـال  780سـنت معـادل   9(آن  يمرز متیبه ق) ریال بازائ هر لیتر 100(مازوت  متیق
و نـرخ  % 7/10بـه  % 9/15از  يگـذار  هیعوامل ثابت باشد نرخ بازده حسابداري سـرما  ریسا متیق

اگـر قیمـت بـرق و مـازوت هـر دو بـه سـطح        . ابـد ییکـاهش م % 6/12بـه  % 17بازدهی داخلـی از  
ریال براي هـر تـن ثابـت بـاقی      300000فروش سیمان  تالمللی افزایش یابد و قیم هاي بین قیمت

کـاهش  % 9/10به % 17و نرخ بازدهی داخلی از % 9/8به % 9/15هی حسابداري از  بماند نرخ بازد
  .ابدییم

گـذاري سـیمان در    هـاي سـرمایه   تـوان گفـت پـروژه    مـی با توجه به نتایج بدست آمـده  
  . صورت باال بودن قیمت فروش سیمان اقتصادي خواهند بود

  
  مقدمه

ی در یگـذاریها  د کـه سـرمایه  گـرد  هاي سیمان در ایران مـواردي مشـاهده مـی    در پروژه
یکی از علل . گذاري بازدهی مطلوب نداشته است مقیاس وسیع انجام گرفته است اما این سرمایه

داریـم  سعی مقاله لذا در این . تواند قیمت گذاري دولتی باشد پائین بودن نرخ بازدهی سرمایه می
  . ي سیمان بررسی نمائیمها گذاري در پروژه مایهراثر تغییر قیمت را بر نرخ بازدهی س تا

تنــی در روز تولیـد ســیمان   5000تحقیـق حاضـر بــه ارزیـابی مـالی یــک طـرح نمونـه        
ها و شا خصهاي مالی نشـان داده شـده اسـت و در قسـمت      در قسمت اول هزینه. اختصاص دارد

فروض زیر در این پژوهش مد نظر  .پردازیم برداري می دوم به جزییات محاسبات در دوران بهره
  :ار گرفته استقر
  .تن سیمان در روز سه سال منظور شده است 5000دوره احداث یک خط تولید  §
منابع مالی اجراي پروژه از طریق سرمایه سهامداران، تسهیالت اعطایی توسـط بانکهـاي    §

  .داخلی و خارجی تامین میشود
ز آالت مکانیکی از طریق صندوق ذخیره ارزي تامین خواهد شد و با بخش ارزي ماشین §

سـال بـا بهـره دو و نـیم درصـد در       10پرداخت اقساط صـندوق ذخیـره ارزي بـه مـدت     
  .محاسبات اعمال شده است
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 17بازپرداخت تسهیالت اعطایی توسط بانکهاي داخلـی بـه مـدت هفـت سـال بـا بهـره         §
شروع پرداخت اقساط با تو جه بـه بـرآورد    ضمناً. درصد در محاسبات اعمال شده است

  .باشد اول بهره برداري می مدت دوره احداث سال
 .ریال در نظر گرفته شد 11000نو ع ارز یورو و نرخ برابري آن  §

  :باشند مقادیر فرض شده بر اساس جدول زیر می
 1417500 )تن(ظرفیت تولید سال اول 

 1496250 )تن(ظرفیت تولید سال دوم 

 1575000 )تن(ظرفیت تولید سال سوم 

 300000 )ریال(قیمت فروش هرتن سیمان 

 100 )کیلووات ساعت(میزان مصرف برق به ازاي هرتن 

 150 )ریال(قیمت هر کیلو وات ساعت برق 

 11000 ارزش برابري یورو به ریال

 39189000 )یورو(ماشین آالت مکانیکی و برقی خارجی 

 85.7 )لیتر(میزان مصرف سوخت هرتن 

 100 )ریال(قیمت هر لیتر

 1500 )لریا(قیمت هرتن بار گیري 

 80 تعداد پرسنل

 300 تعداد روز کاري

 10000 هزینه هر پرس غذا

  
 گذاري داخلی و حسابداري سیمان محاسبه نر خ بازدهی سرمایه

ایه گذاریها و سرم ریهاي انجام شده و تصمیم گیري در مورد انواعابی سرمایه گذاارزی
ین تصـمیمات واحـدهاي تولیـدي    انتخاب مناسب ترین پروژه سرمایه گذاري عمـو مـاّ از مهمتـر   

بدین ترتیب می . وسرمایه گذاري است که مورد توجه اغلب مدیران وفعاالن اقتصادي قرار دارد
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از مهمترین .ایه گذاري رااز نقطه نظر سود آوري بررسی نمودسرم توان امکان عملی اجراي یک

ده داخلی و نرخ بـازده  بی پروژه هاي سرمایه گذاري می توان به دو روش نرخ بازاروشهاي ارزی
ضی درهر یک از دو روش بـه  ارزیـابی پـروژه    ابط ریابداري اشاره کرد که با استفاده از رواحس

هاي سرمایه گذاري کمک می نماید که ایـن روشـها عمـدتاّدر کتـب درسـی مـدیریت مـالی و        
با توجه له ااین مق.ارزیابی طر حهاي اقتصادي موجود است که از تکرار مطالب صرفنظر می شود

 بداري یـک پـروژه  اعات مورد نیاز سعی در اندازه گیري نرخ بـازده داخلـی وحسـ   به آمار واطال
عات که از شرکت سیمان فارس خوزستان دریافت شـده را  ایه گذاري سیمان دارد این اطالسرم

  .    له  مورد استفاده قرار دادامی توان به صورت زیردر مق
  

  دارائیهاي سرمایه گذاري
   .طالعات دارائیهاي کارخانه فوق مطابق جداول زیر  در دسترس قرار گیرد ابتدا ا
میلیـون ریـال طبـق جـدول زیـر در نظـر       34650مشهود مبلغ ابابت داراییهاي ن: مشهودادارائیهاي ن

  .گرفته شده است
 سال سوم سال دوم سال اول )ریال(داراییهاي نامشهود

 13200000000 13200000000 6600000000مگاوات برق20حق انشعاب 
 742000000 495000000 413000000 سایر 
 13942000000 13695000000 7013000000 )ریال(جمع 

  34650000000 )ریال(جمع سه سال

میلیـون   229650بودجه سـاختمانهاي جنبـی و تولیـدي جمعـا مبلـغ      : ولیديتختمانهاي جنبی واس
مـین  زبت انجام مطالعات مکانیـک خـاك،   اب. تریال  به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده اس

میلیـون ریـال پـیش     22173ولید مبلغ تشناسی طراحی و اجرا و نظارت مقیم و عالیه ساختمانهاي 
  .بینی شده است
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 جمع سال سوم سال دوم سال اول )ریال(ختمانهاي جنبی تولیدياس

221730000 ختمانهاي خط تو لیداس
00 

100400000
000 

788270000
00 

201400000
000

372200000 نیاختمان جنبی و پشتیباس
0 

981600000
0 

377200000
0 

173100000
00

328200000 یر هزینه هااس
0 

437600000
0 

328200000
0 

109400000
00

291770000 )ریال(جمع 
00 

114592000
000 

858810000
00 

229650000
000

ــزات بودجــه ماشــی :نیکی و تجهیــزات الکترونیکــیاآالت مکــ شــینام ن آالت مکــانیکی وتجهی
. باشـد  یورو به صورت خرید از خارج می 39189000میلیون ریال و 763819الکترونیکی به مبلغ 

 .کــل بودجــه ارزي ماشــین آالت از محــل اعتبــارات صــندوق ذخیــره ارزي تــامین خواهــد شــد 
  :دنباش برقی به شرح زیر می الت مکانیکی وآبرآوردهاي بودجه ماشین 

تجهیـزات مکـانیکی خـط     الت وآبابت ماشین  :تجهیزات مکانیکی ساخت خارجآالت و ماشین
شـده   بـرآورد تن بـه شـرح زیـر     2658یورو به وزن تقریبی  32014000تولید ساخت خارج مبلغ 

  .است
  سنگ شکن اصلی §
  انتقال مواد اولیه و باي پاس §
  آسیاب مواد خام و تغذیه مواد خام  §
  خنک کن و الکترو فیلتر خنک کنالکترو فیلتر آسیاب مواد خام و برج  §
  سیلوهاي مواد خام و تغذیه کوره  §
  پیش گرمکن و دودکش کوره و خنک کن  §
  فنها  §
  انتقال کلینکر و باي پس §
  آسیاب سیمان  §
  سیلوهاي سیمان  §
  بارگیر خانه  §
  سوخت رسانی  §
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یـورو و   4806000زمانبندي مصارف بودجه باقیمانـده مزبـور بـراي سـال اول احـداث      

  .در نظر گر فته شده است یورو 3201000یورو و براي سال سوم  24011000وم براي سال د
نیکی ابابـت ماشـین آالت و تجهیـزات مکـ     :نیکی سـاخت داخـل  اماشین آالت و تجهیزات مک

بینـی   تن  به شر ح زیـر پـیش   7918میلیون ریال به وزن تقریبی  154611ساخت داخل جمعا مبلغ 
  :شده است

  سنگ شکن اصلی •
  ط مواد اولیهسالن اختال •
  انتقال مواد اولیه و باي پاس •
  آسیاب مواد خام •
  الکتروفیلتر آسیاب مواد خام و برج و الکتروفیلتر خنک کن  •
  سیلوهاي مواد خام و تغذیه کوره •
  کوره و خنک کن -پیش گرم کن و دودکش •
  انتقال کلینکر و باي پاس •
  سیلوهاي ذخیرة کلینکر •
  آسیاب سیمان •
  سیلوهاي سیمان •
  هبارگیرخان •
  سوخت رسانی •

بابت تجهیزات بـرق وکنتـرل سـاخت خـارج     : خارج نیکی ساخت اماشین آالت و تجهیزات مک
  :هزار یورو به شر ح زیر پیش بینی شده است 5088مبلغ 

§ Motors 
§ Instrument 
§ X-Ray 
§ Polab Can 
§ Control Programming 
§ Fuzzy Logic 
§ Loose Equipment 
§ Spare Part Electrical 
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  .شود مین میااي به شرح زیر ت ه  فرض شده است بودجهام 36ن بندي با توجه به زما
 جمع سه سال سال سوم سال دوم سال اول )ریال(ماشین آالت مکانیکی و برقی

35215000000352154000000 264116000000 52823000000 تجهیزات مکانیک  خط تولید ساخت خارج

559700000055973000000 41980000000 8396000000 تجهیزات بر ق و کنترل خط تولید ساخت خارج

61844000000154611000000 77306000000 15461000000 تجهیزات مکانیک  خط تو لید ساخت داخل

3007800000042968000000 12890000000 0 تجهیزات بر ق و کنترل خط تولید ساخت داخل

2035900000037016000000 16657000000 0 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال خط تولید

39870000003987000000 0 0 نصب تجهیزات برق و کنترل خط تو لید

1335000000026700000000 13350000000 0هزینه گشایش، ترخیص و حمل تجهیزات خارجی

230000000011500000000 5750000000 3450000000 طراحی خط تولید

8000000002000000000 1200000000 0 خد مات طراحی صنعتی

42000000007000000000 2800000000 0 نظارت بر ساخت و نصب

2365000000023650000000 0 0 آجر ومواد نسوز

2595000000025950000000 0 0 ایزوالسیون و عایق

346000000346000000 0 0 هزینه عایقکاري خط تو لید

31190000003119000000 0 0 هاي آسیابها گلوله

7000000001000000000 300000000 0 روغن وگریس

633800000015845000000 7130000000 2377000000 ها سایر هزینه

237833000000763819000000 443479000000 82507000000 )ریال(جمع 
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  :ودش بودجه تاسیسات عمومی و برقی بصورت جدول زیر تامین می: سیسات عمومیأت
 جمع سه سال سال سوم سال دوم سال اول )ریال(سیسات برق رسانیات

21710000003102000000 931000000 0 خرید تاسیسات آبرسانی

8800000001100000000 220000000 0 هزینه نصب تاسیسات آبرسانی

36190000005170000000 1551000000 0 خرید تاسیسات سو خت رسانی

ات سوخت هزینه نصب تاسیس
 رسانی

0 0 16500000001650000000

16500000004125000000 1650000000 825000000 نصب دو عدد فیدر

165000000 نصب تجهیزات پست 
0 6600000000 82500000001650000000

0
0962000000 481000000 481000000 تامین آب دوره احداث

7340000001631000000 652000000 245000000 یر هزینه هااس

320100000 )ریال(جمع 
0 

1208500000
0 

1895400000
0

3424000000
0

  
میلیون ریـال   4515شین آالت و تجهیزات کمکی مبلغ ابابت م: شین آالت و تجهیزات کمکیام

  .شود به شرح زیر تامین می
 جمع سه سال سال سوم سال دوم سال اولماشین آالت و تجهیزات کمکی 

165000000 0 قفی خط تولیدجرثقیلهاي س
0 

165000000
0 3300000000

500000000 375000000 125000000 0 آسانسور

500000000 500000000 0 0 لوازم و دارو هاي آزمایشگاهی

2200000 یر هزینه هااس
0 86000000 108000000 216000000

2200000 )ریال(جمع 
0 

186100000
0 

263300000
0 4516000000
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میلیون ریـال و   18832برداري به مبلغ هاي قبل از بهره میزان هزینه: هاي قبل از بهره برداري هزینه
  :به شرح زیر میباشد

هزینه هاي قبل از بهره 
 )ریال(برداري

 سال سوم سال دوم سال اول
 جمع سه سال

200000000 40000000 60000000 100000000 اخذ مجوز از محیط زیست
200000000 60000000 60000000 80000000 و معادن اخذ مجوز از اکتشاف

1000000000 0 500000000 500000000 ت تفصیلی امطالع

266900000 هزینه هاي پرسنلی 
0 

373600000
0 

427000000
0 

1067500000
0

 910000000 هزینه هاي ایاب وذهاب
163800000

0 
109200000

0 3640000000
500000000 150000000 200000000 150000000 قرار دادهاي مالی

500000000 250000000 150000000 100000000 باز خرید سنوات کارکنان
300000000 135000000 105000000 60000000 اسکان نیرو هاي دوران احداث

500000000 225000000 150000000 125000000 هزینه هاي دفتري 
420000000 168000000 147000000 105000000 هزینه هاي جاري

897000000 404000000 314000000 179000000 یر هزینه هااس

497800000 )ریال(جمع 
0 

706000000
0 

679400000
0 

1883200000
0

  
  هاي مالی ها و شاخص هزینه

تـن در نظـر    15750000میزان تو لیـد سـیمان در ظـر فیـت کامـل      : ورد هزینه هاآمیزان تولید وبر
  .شود بصورت زیر انجام می ها برآورد هزینهضمنا  شود گرفته می

نفر پرسـنل   80میلیون ریال براي تعداد  4329هاي ساالنه پرسنلی به مبلغ  هزینه: هاي پرسنلی هزینه
ریـال در نظـر    4509000هـاي پرسـنلی بـراي هـر نفـر ماهیانـه        متوسط هزینه. بینی شده است پیش

  .گرفته شده است
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وسط اعمال و مزایاي آن شامل اضافه کـاري، سـختی   توضیح اینکه حقوق پایه بطور مت

کار، مرخصی، حق مسکن، خوار بار، حق اوالد، بیمه، سهم کارفرما، بیمـه بیکـاري، بـن کـاالي     
اساسی، صندوق کارآموزي، لباس کار، شیر، بهره وري وذخیره سنوات خـدمت هـر سـال یـک     

هزینـه غـذاي پرسـنل از طریـق     . منظـور شـده اسـت   ..... ماه وحق شیفت براي کارکنان تولیدي و
  .   پیمانی تامین خواهد شد که در بخش مربوطه خواهد آمد

 براي هر سال هاي پرسنلی هزینه
  تعداد پرسنل 

25 )ماهیانه(مهندس و لیسانس
15 )ماهیانه(کارمند اداري 

10 )ماهیانه(تکنسین فنی 
15 )ماهیانه(کارگر ماهر

15 )ماهیانه(کارگر نیمه ماهر
0 کارگر ساده

  )ریال(حقوق و دستمزد ماهیانه 
6000000 )ماهیانه(مهندس و لیسانس

5250000 )ماهیانه(کارمند اداري 
4200000 )ماهیانه(تکنسین فنی 
3300000 )ماهیانه( کارگر ماهر

2700000 )ماهیانه( کارگر نیمه ماهر
1700000 کارگر ساده

  )ریال(هزینه هاي پرسنلی 
1800000000 )سالیانه ( و لیسانس مهندس

945000000 )سالیانه (کارمند اداري 
504000000 )سالیانه (تکنسین فنی 
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 براي هر سال هاي پرسنلی هزینه
594000000 )سالیانه ( کارگر ماهر

486000000 )سالیانه ( کارگر نیمه ماهر
0 کارگر ساده

4329000000 )ریال(هاي پرسنلی جمع کل هزینه

کیلـو وات سـاعت و بـه    100مصرف برق به ازاي هر تن سیمان میزان : هزینه هاي برق و سوخت
  .سبه شده استاریال مح 100لیتر و به قیمت  85/0 ریال و میزان مصرف مازوت1500قیمت 

برداري سالهاي بهره سال دوم سال اول  هاي برق و سوخت هزینه  

 13499325000 12824358750 12149392500 )ریال(سوخت 
 23625000000 22443750000 21262500000 )ریال(برق

  
  هزینه هاي تعمیر و نگهداري-4-2

  .شود هزینه هاي تعمیر و نگهداري با توجه به جدول زیر در نظر گرفته می

هزینه هاي تعمیر ونگهداري 
 جمع ریالی ارزي )ریال(

هزینه %  
و  تعمیر

 نگهداري

هزینه تعمیر و 
 نگهداري

0 %0.00 34650000000 34650000000 0 دارایی نامشهود
1148250000 %0.50 229650000000 229650000000 0 ساختمانهاي جنبی تولیدي

3819105000 %0.50 763821000000 332742000000 431079000000 ماشین آالت مکانیکی و برقی
1027200000 %3.00 34240000000 0 34240000000 تاسیسات عمومی

135480000 %3.00 4516000000 0 4516000000 ماشین آالت کمکی
0 %5.00 0 0 0 اثاثه اداري

0 %0.00 18832000000 18832000000 0 هزینه هاي قبل از بهره برداري
0 %0.00 11478630000 11478630000 0 سر مایه در گردش انبار
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6130035000  1097187630000 627352630000 469835000000 جمع

  
مشـهود  اانون مالیـات هـاي مسـتقیم بـه جـز زمـین وداراییهـاي ن       مطـابق قـ  : هزینه هـاي اسـتهالك  

نزولــی ماشــین االت مکــانیکی وبرقــی % 8نزولــی ســاختمانهاي تولیــدي % 7ســاختمانهاي جنبــی 
هـاي قبـل از بهـره بـرداري در سـال اول       ساله وهزینه10وتاسیسات عمومی وماشین االت کمکی 

. با نرخهاي مربوط به خود مستهلک میشـود هزینه بهره وام در دوره احداث کارخانه  مستهلک و
  . جدول زیر هزینه هاي استهالك را نشان میدهد

  )ریالمیلیون (استهالك داراییهاي ثابت

سال هاي ساخت و بهره
 

برداري
 

ساختمانهاي خط تو لید
 

ساختمانهاي جنبی و پشتیبانی
 

وسائط نقلیه
 

ماشین آالت مکانیکی و برقی
 

تاسیسات عمومی
ماشین آالت کم 
کی

 

اثاثه اداري
 

ك دارایی ثابت
جمع استهال

)
ریال

( 

هزینه هاي قبل از بهره برداري
)

ریال
( 

ك
جمع کل استهال

)
ریال

( 

     نرخ استهالك  
  8% 7% 25% 10% 10% 10% 10%     
1 201400 17310 0 763819 34240 4516 0 1021285 18832 1040117 
2            
3                     
4 16112 1212 0 76382 3424 452 0 97581 18832 116413 
5 14823 1127 0 76382 3424 452 0 96207  96207 
6 13637 1048 0 76382 3424 452 0 94943  94943 
7 12546 975 0 76382 3424 452 0 93778  93778 
8 11543 906 0 76382 3424 452 0 92706  92706 
9 10619 843 0 76382 3424 452 0 91720  91720 
10 9770 784 0 76382 3424 452 0 90811  90811 
11 8988 729 0 76382 3424 452 0 89975  89975 
12 8269 678 0 76382 3424 452 0 89205  89205 
13 7607 631 0 76382 3424 452 0 88496  88496 
14 6999 586      7585  7585 
15 6439 545      6984  6984 
16 5924 507      6431 6431 
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17 5450 472      5922  5922 
18 5014 439           5453   5453 

با تو جه به اینکـه وام ارزي ماشـین آالت مکـانیکی از طریـق صـندو ق ذخیـره       : هاي مالی هز ینه
 5/2سـال بـا بهـره     10صندوق ذخیره ارزي به مـدت   طهد شد باز پرداخت اقساامین خواارزي ت

نکهـاي  ابـاز پرداخـت تسـهیالت اعطـایی توسـط ب      ضـمناً . درصد در محاسبات اعمال شده است
میـزان وام از صـندوق   . درصد در محاسبات اعمال شـده اسـت   17بهره  اسال ب 7داخلی به مدت 

  .میلیون ریال می باشد 435600و  311633ذخیره ارزي و بانک داخلی به ترتیب 
ولسال ا گذاري جریان مالی سرمایه  سال سوم سال دوم 

150000000000 150000000000 50000000000 )ریال(آوردة سهامداران 
   350000000000 )ریال(جمع آوردة سهامداران 

   311633000000 نکی داخلیام باو
   7 )سال(دوره بازپرداخت 
   3 دوره تنفس

   %17 نرخ بهرة وام بانکی داخلی
   264888050000 بهره وام بانکی داخلی

   435600000000 وام خارجی
   10 )سال(دوره بازپرداخت 
   3 دوره تنفس

   %2.5 نرخ بهرة وام ارزي
   70785000000 بهره وام ارزي 

   747233000000 جمع اصل وام داخلی وخارجی
   335673050000جمع بهره وام داخلی و خارجی

   1082906050000 جمع اصل و بهره وامها

  
باقی سـالها هزینـه   در . نشان داده شده است 13الی  4در جدول زیر هزینۀ مالی پروژه در سالهاي 
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  .مالی درنظر گرفته نشده است

  
  
  
  

  هاي مالی پروژه هزینه
 )ریال(جمع هزینه هاي مالی هاي بهره خارجی هزینه هاي بهره داخلی هزینهسالهاي  پروژه

1   
2   
3   
4 37841150000 7078500000 44919650000
5 37841150000 7078500000 44919650000
6 37841150000 7078500000 44919650000
7 37841150000 7078500000 44919650000
8 37841150000 7078500000 44919650000
9 37841150000 7078500000 44919650000

10 37841150000 7078500000 44919650000
11  7078500000 7078500000
12  7078500000 7078500000
13  7078500000 7078500000

  
  :دهد هاي نقدي را نشان می جدول زیر خالصۀ هزینه: هاي نقدي خالصه هزینه

  
 سال سوم سال دوم سال اول هاي نقدي هزینه

6130035000 6130035000 6130035000 )ریال(هزینه هاي تعمیر ونگهداري
13499325000 12824358750 12149392500 )ریال(سوخت 
23625000000 22443750000 21262500000 )ریال(برق

11497000000 11497000000 11497000000 )ریال(قطعات یدکی 
21106688000 20051353000 18996019000 )ریال(مواد اولیه و کمکی
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2602500000 2484375000 2366250000 )ریال(هزینه غذا و نظافت
15600000000 15600000000 15600000000 )ریال(استخراج حمل پیمانی خاك

4919484000 4713076000 4506668000 )ریال(یر هزینه هاسا

103309032000 100072947750 96836864500)ریال(جمع هزینه هاي جاري نقدي

  
  وتعیین میزان بازده سرمایه گذاري) زیان(سود 

سال بر اساس قیمت فروش هر  15پروژه در دوره بهره برداري براي مدت ) زیان(سود 
  .است محاسبه شدهریال  300000تن سیمان فله 

  )میلیون ریال( صورت سود و زیان

 سالهاي پروژه

ش محصوالت
فرو

 

هزینه هاي نقدي و غیرنقدي
 

سود 
)

زیان
 (

نقدي
ك داراییها 

استهال
 

سود 
)

زیان
 (

نقدي قبل از کسر مالیات
 

هزینه هاي مالی
)

بهره
( 

سود 
)

زیان
 (

نقدي قبل از کسر مالیات
 

مالیات
 

ص
سود خال

 
بعد از مالیات

 

ص انباشته
سود خال

  )
بعد از مالیات

( 

3137421 3137421 1045807 4183228 335673 4518901 957796 5476698 1539927 7016625 جمع
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 425250 96837 328413 97581 230832 44920 185912 46478 139434 139434
5 448875 100073 348802 96207 252595 44920 207675 51919 155756 295190
6 472500 103309 369191 94943 274248 44920 229329 57332 171996 467187
7 472500 103309 369191 93778 275413 44920 230493 57623 172870 640057
8 472500 103309 369191 92706 276485 44920 231565 57891 173674 813730
9 472500 103309 369191 91720 277471 44920 232552 58138 174414 988144
10 472500 103309 369191 90811 278380 44920 233460 58365 175095 1163239
11 472500 103309 369191 89975 279216 7079 272138 68034 204103 1367343
12 472500 103309 369191 89205 279986 7079 272908 68227 204681 1572024
13 472500 103309 369191 88496 280695 7079 273617 68404 205213 1777236
14 472500 103309 369191 7585 361606 0 361606 90401 271204 2048441
15 472500 103309 369191 6984 362207 0 362207 90552 271655 2320096
16 472500 103309 369191 6431 362760 0 362760 90690 272070 2592165
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 سالهاي پروژه

ش محصوالت
فرو

 

هزینه هاي نقدي و غیرنقدي
 

سود 
)

زیان
 (

نقدي
ك داراییها 

استهال
 

سود 
)

زیان
 (

نقدي قبل از کسر مالیات
 

هزینه هاي مالی
)

بهره
( 

سود 
)

زیان
 (

نقدي قبل از کسر مالیات
 

مالیات
 

ص
سود خال

 
بعد از مالیات

 

ص انباشته
سود خال

  )
بعد از مالیات

( 

17 472500 103309 369191 5922 363269 0 363269 90817 272452 2864617
18 472500 103309 369191 5453 363738 0 363738 90935 272804 3137421

  
  تحلیل حساسیت نرخ بازدهی سرمایه

نمـائیم کـه در آنهـا     با توجه به محاسبات به عمل آمده حال سناریوهائی را ارزیابی مـی 
در صورت افزایش  قیمت به میزان ارقام مندرج در جدول زیـر  . قیمت فروش سیمان تغییر نماید

  .ر جدول خواهد بودگذاري حسابداري و داخلی براساس ارقام مندرج د نرخهاي بازدهی سرمایه
 IRRنرخ بازدهی داخلی  ARRنرخ بازدهی حسابداري   قیمت فروش سیمان  ردیف

1  200000  0/7%  0/9%  
2  210000  9/7%  9/9%  
3  220000  8/8%  8/10%  
4  230000  7/9%  7/11%  
5  240000  6/10%  5/12%  
6  250000  4/11%  3/13%  
7  260000  3/12%  1/14%  
8  270000  2/13%  9/14%  
9  280000  1/14%  6/15%  

10  290000  0/15%  3/16%  
11  300000  9/15%  0/17%  
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 IRRنرخ بازدهی داخلی  ARRنرخ بازدهی حسابداري   قیمت فروش سیمان  ردیف

12  310000  8/16%  7/17%  
13  320000  7/17%  4/18%  
14  330000  6/18%  1/19%  
15  340000  4/19%  7/19%  
16  350000  3/20%  4/20%  
17  360000  2/21%  0/21%  
18  370000  1/22%  6/21%  
19  380000  0/23%  2/22%  
20  390000  9/23%  8/22%  
21  400000  8/24%  4/23%  
22  410000  7/25%  9/23%  
23  420000  5/26%  5/24%  
24  430000  4/27%  0/25%  
25  440000  3/28%  6/25%  
26  450000  2/29%  1/26%  
27  460000  1/30%  7/26%  
28  470000  0/31%  2/27%  
29  480000  9/31%  8/27%  
30  490000  8/32%  3/28%  
31  500000  6/33%  8/28%  
32  510000  5/34%  3/29%  
33  520000  4/35%  8/29%  
34  530000  3/36%  2/30%  
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 IRRنرخ بازدهی داخلی  ARRنرخ بازدهی حسابداري   قیمت فروش سیمان  ردیف

35  540000  2/37%  7/30%  
36  550000  1/38%  2/31%  
37  560000  0/39%  7/31%  
38  570000  9/39%  1/32%  
39  580000  8/40%  6/32%  
40  590000  6/41%  0/33%  
41  600000  5/42%  5/33%  
42  610000  4/43%  9/33%  
43  620000  3/44%  4/34%  
44  630000  2/45%  8/34%  
45  640000  1/46%  3/35%  
46  650000  0/47%  7/35%  
47  660000  9/47%  1/36%  
48  670000  7/48%  5/36%  
49  680000  6/49%  9/36%  
50  690000  5/50%  4/37%  
51  700000  4/51%  8/37%  

  
  .اند اعداد جدول فوق در نمودار زیر منعکس شده

 

(ARR)و حسابداري (IRR) نرخهاي بازدهی داخلی
 در سرمایه گذاري سیمان
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المللـی   بـه سـمت قیمتهـاي بـین    ) ریال براي هر کیلـووات سـاعت   150(اگر قیمت برق 

میزان نرخ بازده حسابداري سرمایه ) ریال 350سنت معادل  4هرکیلو وات ساعت(حرکت نماید 
همچنین اگـر  . کاهش مییابد %6/15به % 17و نرخ بازدهی داخلی از %  1/14به % 9/15گذاري از 

برسـد و  ) ریـال  780سـنت معـادل   9(به قیمت مرزي آن ) ریال بازائ هر لیتر 100(قیمت مازوت 
و نـرخ  % 7/10بـه  % 9/15قیمت سایر عوامل ثابت باشد نرخ بازده حسابداري سـرمایه گـذاري از   

بـه سـطح    اگـر قیمـت بـرق و مـازوت هـر دو     . کـاهش مییابـد  % 6/12بـه  % 17بازدهی داخلـی از  
ریال براي هـر تـن ثابـت بـاقی      300000المللی افزایش یابد و قیمت فروش سیمان  هاي بین قیمت

کـاهش  % 9/10به % 17و نرخ بازدهی داخلی از % 9/8به % 9/15بماند نرخ بازدهی حسابداري از  
  .مییابد

  
  منابع

 ،و خوزستان شرکت سهامی عام سیمان فارس سیمان،قیمت اقتصاد  ،)1384( باد بیژنآبید •
  .ریزي و تحقیقات سیمان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دفتر برنامه

 .وزارت نیرو ،ترازنامه 1383مه اسالن انرژي، وزارت نیرو و •
• BP Amoco,Statistical Review of World Eergy 
• OPEC Annual statis tical Bullettin 
• http://www.irancement.com 

  
  
  
  
  
  

http://www.irancement.com
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  سومنشست 
  جی سیمانتجارت خار
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  سوم افتتاحیه نشست
 بخش مسکن درو فوالد سیمان و مصرف قیمت 

  
د اتابکمحم  

  سیمان تهرانسهامی عام شرکت 
  

ابتداي  از مختلفاست و ساخت آن به انحاء  اصلی بشر مسکن یکی از نیازهاي اولیه و
از مصالح   یش عمدتاًسال پ 130تا حدود . بوده است اوجزء فعالیتهاي اصلی بشریت تمدن 

 چوب و و پخته خشت خام و .شد ساز استفاده می مستقیما موجود در طبیعت براي ساخت و
 میالدي با تولید سیمان و 18از اواخر قرن . دادند سنگ، عمده مصالح ساختمانی را تشکیل می

 الح وبدین ترتیب با استفاده از این مص فوالد، ساختمان سازي دچار تحول بزرگی گردید و
ا ابعاد در که امکان ساختمان سازي در طبقات زیاد و شد بداعهاي ساختی ا ترکیب آنها شیوه

الواقع نگرش در پیشرفت صنعت ساختمان مبین رواج اصطالح سیمان  فی .بزرگ را فراهم کرد
  .به عنوان خمیرمایه توسعه است

سازي آغاز  اختمانسال پیش استفاده از مصالح جدید در س 90نیز از حدود ایران در 
سه دهه اخیر اخذ دانش فنی  در. گیري از این مصالح افزوده شد به تدریج بر میزان بهره گشت و

لزوم مقاوم سازي ساختمانها،  مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله و تکنولوژیهاي جدید ساخت، و
 ح وباال رفتن استانداردهاي زندگی در سطح کلی موجب گردید که ساختمانها با مصال

درصد ساختمانهاي  60حدود  که هم اکنون در به طوري. تکنولوژي جدید ساخته شوند
  . رو به رشد است سهم همچناناین  د ونگرد مسکونی با اسکلت فلزي یا بتن آرمه احداث می

 .گردد طول عمر افراد محسوب میدر اري ذگ هترین سرمای عمده مسکن عموماًدر ایران، 
تشکیل اري مردمی را ذگ ختمان سازي مسکونی بیشترین میزان سرمایهعالوه بر این بخش سا و

سال  فعالیتهاي ساختمانی در اري بخش خصوصی درذگ به طور مثال مجموع سرمایه. دهد می
میلیون مترمربع  70در حدود 1383سال  در. میلیارد ریال بوده است 60،000حدود  1382

در مجموع ساختمان سازي در سالیان اخیر روند . شده است شروع احداثساختمان در کشور 



  مجموعه مقاالت    202
و همچنین  .شود میدیده آن کاهش مقطعی  سالهابرخی  درگرچه  -استداشته  یافزایش نديرو

  .شایان ذکر است که صنعت ساختمان اشتغالزا ترین صنعت کشور است
و خمیرمایه توسعه وآبـادانی دارد  بعنوان به سیمان ي صنعت ساختمان اتکاي انکار ناپذیر

متناسب با قیمت سیمان در ایـن صـنعت   تولید ارزش در این بخش که لذا این وابستگی نیاز دارد 
در بررسی حاضر ابتدا مصارف سـیمان را در   .گردد بررسی می ر ذیالًثّأت مراتب این تاثیر و .باشد

. رددگ انواع ساختمانها طبقه بندي کرده و میزان مصرف آن به ازاء مترمربع براي هر نوع ذکر می
  . شوند هاي فوالد نیز جهت مقایسه قید می در این ارتباط همچنین مصارف سازه
باشـد،   اي فوالد و سیمان بسته بـه نـوع سـازه متفـاوت مـی      با توجه به اینکه مصارف سازه

پـس از تعیـین   . گـردد  اي وتعداد طبقـات قیـد مـی    میزان مصرف این مصالح براساس سیستم سازه
هـا ودر بخشـهاي مختلـف ارائـه      مصرف مصالح به ازاء انـواع سـاختمان   مقادیر فوق الذکر میزان

ریـزي کشـور قیمـت     هـاي سـازمان مـدیریت و برنامـه     دربخش بعدي بر اساس بخشنامه. شوند می
براسـاس  . گردد و نحوه تغییرات آنها درج می 83تا  71مصالح مختلف فوالدي و سیمانی از سال 
ذکر خواهـد   82تا  79ساز در انواع مختلف در سالهاي  آمار بانک مرکزي ایران میزان ساخت و

شد و هزینه سیمان و فوالد در ساختمان با قیمت ساخت و ساز ارائه شده توسـط بانـک مرکـزي    
سازي با توجه به گرایش به این نوع سـاخت و   گردد و اسکلت بتنی و بلند مرتبه ایران مقایسه می

خرید و فـروش سـاختمان در منـاطق مختلـف تهـران      ضمناً قیمت . گیرد ساز مورد توجه قرار می
درخاتمه جهت روشن شدن نقش . شود جهت مقایسه روند رشد قیمت مصالح اجماالً بررسی می

  . دهیم تأخیر تهیه سیمان در قیمت تمام شده یک پروژه نمونه را مورد بررسی قرار می
   
  انواع مصارف سیمان در ساختمانهاي مسکونی) الف

. شـود  اي تقسـیم مـی   غیرسـازه  اي و ساختمان به دو بخش کلی سازه رمصارف سیمان د
مصالح مصرفی در انواع آیتمهاي کاري متفاوت  اي سیمان برحسب نوع کار و مصارف غیرسازه

علیرغم آنکه در بسـیاري از   .خالصه این موارد در جدول زیر آورده شده است باشد که ذیالً می
سـازیهاي متـداول    رف وجود دارد ولی در انـواع سـاختمان  موارد مصالح جایگزین براي این مصا

اعـم از ورق، مقـاطع   (فـوالد   اي سـیمان و  مصـارف سـازه   .وجود دارد مصارف ذکر شده عموماً
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 هاي متـداول و  صفحات بعد انواع سازه سته به نوع سازه متفاوت است که درب) میلگرد فوالدي و
سازي کـه   سقف سازي و اي در پی ف سازهمصر .میانگین مصرف مصالح در آنها ذکر شده است

  .اند آورده شدهتواند مشابه باشد در جداول جداگانه  در انواع مختلف می
   

  اي مصارف سازه - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

میزان مصرفشرح ردیف
     دیوار کشی هاي دوره و درون ساختمان1

12نa- با آجر فشاري
10نb- با بلوك سفالی

35نc- با بلوکهاي سیمانی
15   زیر سازي کفها2
  فرش کف3

6.6نa- فرش کف غیر سیمانی
14نb- فرش کف سیمانی(موزائیک)

4.2 فضاهاي سرویس و .......4
 نماسازي5

6نa- آجري
3.2نb- با سنگ
7.5ز c- سیمانی

_35 75
55

جمع مصرف(حداقل وحداکثر)
میانگین مصرف بر متر مربع بنا

  مقدار سیمان مصرفی براساس کیلوگرم بر متر مربع زیر بنا
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  اي مصارف سازه -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

میانگین مصرف مصالح درسازه باربر بدون احتساب شالوده بر متر مربع زیر بنا_ بتن آرمه

تعداد طبقهسیستم سازه اي
مصرف 

میلگرد(کیلوگرم)
      مصرف بتن    

 (متر مکعب)
سیمان مصرفی 

(کیلوگرم)
4_30 350.135

7_40 470.1449

10_53 600.2277

قاب ممانگیر فضایی 
(سازه تیر ستونی)

  طرف است 4متر و با فرض باز بودن ساختمان از  5*5اعداد براي ساختمانهاي با معماري منظم و ستون بندي *

  مقدار سیمان مصرفی براساس کیلوگرم بر متر مربع زیر بنا

میزان مصرفشرح ردیف
پی سازي

20نa- در ساختمانهاي 5 طبقه داراي اسکلت
18نb- در ساختمانهاي تا 3 طبقه آجري

سقف سازي
35_نa- سقف تیرچه و بلوك 50

63نb- دال یکطرفه درجا
30نc- سقف کامپوزیت

سازه باربر
25نa- ساختمانهاي آجري

40نb- اسکلت بتن آرمه تا 5 طبقه
175_نc- سازه هاي تونلی( شامل پی سازي) 210

__نd- اسکلتهاي فلزي

1

2

3
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میانگین مصرف مصالح در شالوده وسقف به ازاء متر مربع زیر بنا
سیمان (کیلوگرم)بتن (متر مکعب)میلگرد (کیلوگرم)تعداد طبقهسیستم سازه اي

430.0618
7_5 60.08425

10_8.3 110.1236
7.50.135____سقف تیرچه بلوك

قاب ممانگیر فضایی 
(سازه نیر ستونی) 

(شالوده)
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میانگین مصرف مصالح بر متر مربع زیر بنا_ بتن آرمه

تعداد طبقهسیستم سازه اي
مصرف میلگرد 

(کیلوگرم)
      مصرف بتن  
   (متر مکعب)

سیمان مصرفی 
(کیلوگرم)

4470.5175

7590.5175

10710.6210

سازه دیوار حمال (سازه هاي 
تونلی) (بااحتساب شالوده)
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میانگین مصرف مصالح بر متر مربع زیر بنا_ اسکلت فلزي

فوالد (کیلوگرم)تعداد طبقهسیستم سازه اي

4_47 53

7_59 65

10_71 77

قاب فضایی با اتصاالت ساده 
بادبندي شده درهردو جهت
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میانگین مصرف مصالح بر متر مربع زیر بنا_ اسکلت فلزي
مصرف فوالددرمترمربعتعداد طبقهسیستم سازه اي

4_53 60
7_65 71
10_77 83

قاب ممانگیر تخت در یک جهت 
بادبندي درجهت دوم

میانگین مصرف مصالح در شالوده وسقف به ازاء متر مربع زیر بنا

تعداد طبقهسیستم سازه اي
   میلگرد     
(کیلوگرم)

       بتن        
(متر مکعب)

     سیمان     
(کیلوگرم)

42.40.0618
7_4.8 60.08425

10_8.3 110.1236
7.50.1750____سقف تیرچه بلوك

قاب ممانگیر در یک جهت 
بادبندي درجهت دوم   (شالوده)

میانگین مصرف مصالح در شالوده وسقف به ازاء متر مربع زیر بنا

تعداد طبقهسیستم سازه اي
   میلگرد     
(کیلوگرم)

       بتن        
(متر مکعب)

     سیمان     
(کیلوگرم)

42.40.0618
7_4.8 60.08425

10_8.3 110.1236
7.50.1750____سقف تیرچه بلوك

قاب ممانگیر در یک جهت بادبندي 
درجهت دوم   (شالوده)
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میانگین مصرف مصالح بر متر مربع زیر بنا_ اسکلت فلزي
مصرف فوالددرمترمربعتعداد طبقهسیستم سازه اي

4_65 71
7_83 89
10_100 113

قاب ممانگیر فضایی
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میانگین مصرف مصالح در شالوده وسقف به ازاء متر مربع زیر بنا

تعداد طبقهسیستم سازه اي
   میلگرد    
(کیلوگرم)

       بتن        
(متر مکعب)

     سیمان     
(کیلوگرم)

42.40.0618
7_4.8 60.08425

10_8.3 110.1236
7.50.1750____سقف تیرچه بلوك

قاب ممانگیر فضایی  
(شالوده)

میانگین مصرف مصالح بر متر مربع زیر بنا_ اسکلت فلزي

 فوالد  تعداد طبقهسیستم سازه اي
(کیلوگرم)

میلگرد 
(کیلوگرم)

       بتن      
(متر مکعب)

سیمان 
(کیلوگرم)

4_30 35_5 100.0310.5

7_40 45_10 150.03813.3

10_45 50_15 200.04516

قاب فضایی ساده + 
هسته برش
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هاي برشی  ذکر این نکته ضروري است که مقایسه سیستمهاي فلزي در ترکیب با هسته
) به جداول صفحات قبل مراجعه گـردد (به میزان زیادي کاهش در مصرف فوالد را درپی داشته 

ایـن   این مسئله باعث گردیده که در سالیان اخیر در سـاختمانهاي میـان مرتبـه و بلنـد مرتبـه از      و
 .سیستم استفاده شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سیمان (کیلوگرم)بتن (متر مکعب)میلگرد (کیلوگرم)تعداد طبقهسیستم سازه اي
430.07222
7_6 7.20.130

10_10 130.1442
7.50.1750___سقف تیرچه وبلوك

قاب فضایی ساده + 
هسته برش (شالوده)

میانگین مصرف مصالح در شالوده و سقف بازاء مترمربع زیربنا
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نمونه اجراي
 

ت
ف کامپوزی

سق
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  فوالد در ساختمانهاي متعارف مسکونی جمع بندي مصارف سیمان و

جهت استفاده از  ،انواع مختلف ساختمان قادیر مصرف مصالح دراکنون پس از ذکر م
بـه  ) ورق ومقـاطع فـوالدي  (فـوالد   محاسبات بعدي مصرف سـیمان، میلگـرد و   ارقام در اعداد و

هـاي سـاخت    در این جمع بندي مصـارف متـداولترین شـیوه    .گردد شرح جداول زیر خالصه می
  . ناي محاسبه قرار گرفته استبم
 کیلوگرم بر متر مربع 55ف غیر سازه اي سیمان میانگین مصر -1

  )شامل شالوده(میانگین مصرف سازه اي درانواع مختلف  -2

ساختمانهاي بتن آرمه از نوع تیر ستونی و ساختمانهاي فلـزي از نـوع بادبنـدي شـده در دوطـرف کـه از انـواع        * 
 .متعارف است در نظر گرفته شده است

 کیلوگرم بر متر مربع  35_50سیمان درسقف تیرچه بلوك  مصرف -3

  .گردد در برآوردهاي آتی به ازاء انواع مختلف ساختمان مقادیر زیر لحاظ می: بنابراین

 نوع ساختمان
کیلوگرم (سیمان 

 )بر مترمربع

کیلوگرم (فوالد 
 )برمترمربع

کیلوگرم  (میلگرد 
 )برمترمربع

 2.5 26 98 ساختمانهاي آجري با سقف طاق ضربی

 47.5 ____ 150 ساختمانهاي بتن آرمه تا پنج طبقه

  12.5 50_55 125 ساختمانهاي فوالدي تا پنج طبقه
  

سیمان         نوع ساختمان ردیف
 )کیلوگرم برمترمربع(

فوالد              
 )کیلوگرم برمترمربع(

کیلوگرم (میلگرد  
 )برمترمربع

ساختمانهاي آجري  1
 با سقف طاق ضربی

43  
43=18+25 

26 2.5 

ساختمانهاي بتن آرمه  2
 تا پنج طبقه

60  
60=40+20 

____ 40 

ساختمانهاي فوالدي  3
 تا پنج طبقه

20  
20=0+20 

55_50 5 
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  سیمان در سنوات اخیر قیمت فوالد و: ب
هاي صادره از سوي سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي نـرخ انـواع آهـن       بر اساس بخشنامه

بــه صــورت نمودارهـاي صــفحات آتــی   1383 تـا  1371آالت و سـیمان در ســالهاي مختلــف از  
  :در مطالعه این نمودار به دو نکته زیر بایست توجه نمود. باشد می
این مطلب یکی از . نرخ رشد قیمت آهن آالت نسبت به نرخ رشد قیمت سیمان بیشتر است: اوالً

است که موجب گردیده ساخت و ساز بتنی در طـی دهـه اخیـر در کشـور توسـعه قابـل       عواملی 
  .)در بخشهاي بعدي آمار مربوطه آورده خواهد شد( اي بیابد الحظهم
میزان افزایش قیمت مصالح بسیار ناچیز بوده است در حالیکـه چنانچـه    80و  79در سالهاي : ثانیاً
نشان داده خواهد شد در همین سال قیمت مسکن در تهران افزایش بسـیار چشـمگیري دارد    بعداً

در تعیـین قیمـت مسـکن اثـر بسـیار نـاچیزي       ) سیمان و فوالد(کند قیمت مصالح  که مشخص می
 .دارد

   
  

509 538
795

1130
1380 1450 1621 1740 1750

2185

3130

4378

1439

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

سال

رم   
وگ
کیل

ل - 
ریا

ت 
قیم

قیمت 509 538 795 1130 1439 1380 1450 1621 1740 1750 2185 3130 4378

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

  .درصدي داشته است 250افزایش  80نسبت به سال  83قیمت سال * 

  83تا  71قیمت تیرآهن معمولی طی سالهاي 

1=1740/1750  
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461 458
710

1285
1459 1570 1630 1794

2233 2233 2333

3109

5465

0
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1000
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2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

سال

رم 
وگـ
کیل

ل - 
یـا
ت ر
قیم

قیمت 461 458 710 1285 1459 1570 1630 1794 2233 2233 2333 3109 5465

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

  83تا  71قیمت نبشی و ناودانی طی سالهاي 

  .درصدي داشته است 245افزایش  80نسبت به سال  83قیمت سال * 

1=2233/2233  

470 478
706 840

1203 1199 1310
1520

2170
1935

2272

3035

4923

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

سال

رم
وگ
کیل

ل -  
ریا

ت 
قیم

قیمت 470 478 706 840 1203 1199 1310 1520 2170 1935 2272 3035 4923

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

درصدي داشته  254افزایش  80نسبت به سال 83قیمت سال * 

  83تا  71رق طی سالهاي قیمت و

0.9=2170/1935  
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395
559

741
1045

1513 1367 1350
1674

2200 2200 2349
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4623
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یــا
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قیم

قیمت 395 559 741 1045 1513 1367 1350 1674 2200 2200 2349 3062 4623

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

  .درصدي داشته است 211افزایش  80نسبت به سال  83قیمت سال  

  83تا  71قیمت میلگرد طی سالهاي 

1=2200/2200  

53575
42500 50953 56375

65778
79275 87850

109000

141500

167750
189750

247700

300800

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

سال

تن
ل-  
ریا

ت 
قیم

قیمت(ریال بر تن) 53575 42500 50953 56375 65778 79275 87850 109000 141500 167750 189750 247700 300800

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

  .درصدي داشته است 179افزایش  80نسبت به سال  83قیمت سال  

از میانگین قیمت کارخانجات تهران، آبیـک، صـوفیان، شـرق،     )2و1تیپ (قیمت متوسط سیمان فله * 
  .ن به دست آمده استهرمزگا درود و سپاهان،

  83تا  71قیمت سیمان طی سالهاي 

1.1=141500/167750  
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  والدساز مسکونی و میزان هزینه سیمان و ف روند ساخت و: ج

و  82تـا   79در این بخش ابتدا آمار سـاخت و سـاز برحسـب تعـداد طبقـات در سـالهاي       
چنانکـه مالحظـه   . انواع ساختمان بـر اسـاس متـراژ کلـی سـاخت آورده شـده اسـت        سپس آمار

  :د کهنده نشان می هاگردد آمار می
توجـه  (. نـد ا دهبه سمت طبقات بیشتر تمایـل پیـدا کـر    هاساختمانهاي شروع شده در این سال: اوالً

  .)مربوط به کل کشور است و در تهران این مساله بسیار بارزتر است ارائه شده شود که آمار
میلیـون مترمربـع سـاختمان در بخـش      55نزدیـک بـه    1382گردد کـه در سـال    مالحظه می: ثانیاً

 در. میلیون مترمربع بوده است 70این رقم نزدیک به  1383سال  درو خصوص شروع شده است 
براسـاس  برحسب نوع ساختمان در تهران و در کل کشور  جداول صفحه بعد قیمت تمام شده بنا

بانک مرکزي ایران ذکر گردیده است و با توجه به مقادیر مصرف محاسبه شده قبلی  گزارشات
میـزان   .محاسـبه گردیـده اسـت   ) سیمان، میلگرد و فوالد(و قیمتهاي ذکر شده براي انواع مصالح 

. شـوند  رائـه مـی  از هزینه او همچنین سهم آنها ام از این مصالح در سالهاي ذکر شده هزینه هرکد
نمـائیم  اگر این اعداد و ارقام با قیمت خرید و فروش مسکن در منـاطق بیسـتگانه تهـران مقایسـه     

 .  دنباش هزینه مصالح ذکر شده نسبت به قیمت مسکن بسیار نازل میمشاهده خواهیم کرد که 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

13791715338337148.6%4818428.1%133827.8%120777.0%103706.0%41492.4%

13801685537133942.3%4390226.0%1797410.7%139358.3%147668.8%66373.9%

13811737666547537.7%4456725.6%2185412.6%155048.9%1865610.7%77104.4%

13821566605665136.2%4300527.5%2208114.1%1629210.4%130338.3%55983.6%

آمار ساختمانهاي شروع شده بر اساس تعداد طبقات

سال
تعدادکل 
ساختمانها 
(دستگاه)

شش وبیشترپنجچهارسهدویک
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  .درصد هزینه کل است 5تا  3 متوسط هزینه سیمان در مترمربع ساختمان مسکونی* 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  .درصد هزینه کل است 10تا  6درصورتیکه سیمان ازبازار آزاد تهیه شود هزینه سیمان بر متر مربع ساختمان * 
  

1379138013811382نوع مصالح
10,7609,04113,4606,824آجري با تیر آهن
18,09921,27621,37023,957اسکلت فلزي
14,83322,04817,82423,513بتن آرمه

سطح زیر بناي ساختمانهاي شروع شده توسط بخش خصوصی به تفکیک نوع مصالح 
درکل مناطق شهري کشور( واحد هزار مترمربع)

13791380138113821383
710,918795,638883,4321,026,7351,377,544استان تهران
707,876796,920882,2531,030,9171,367,149مسکونی

780,922693,850822,572915,4741,303,671مسکونی بامحل کسب 
709,1291,156,4771,120,9731,361,6101,949,939غیر مسکونی

متوسط قیمت تمام شده بنا در تهران 1379_1383

شرح
هزینه یک متر مربع بنا(ریال)

13791380138113821383
504,788664,459664,247796,3521,187,073کل مناطق شهري

498,956667,275666,483801,5571,183,460مسکونی
مسکونی با محل 
کسب

503,697626,241618,219732,2731,248,774

585,099678,745694,513820,4991,160,442غیر مسکونی

متوسط قیمت تمام شده بنا در کل کشور 1379_1383
هزینه یک متر مربع بنا(ریال)شرح
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هزینه از ) اسکلت بتنی% (18تا  )ساختمانهاي فلزي%(5بین  متوسط هزینه میلگرد در مترمربع ساختمان مسکونی* 

  .کل است
  
  
  
  
) اسکلت فلـزي % (20تا  )ساختمانهاي آجري%(10بین متوسط هزینه آهن آالت در مترمربع ساختمان مسکونی * 
  .هزینه کل استاز 

  83تـا   76سـالهاي   دهد که شیوه ساخت بتن آرمـه در  ساز کشور نشان می آمار ساخت و
فلـزي در ایـن مـدت کـاهش      استفاده از ساختمانهاي آجـري و  افزایش یافته و% 30به   %16.4از 

مقایسـه  . باشـد  بر صنعت سیمان مـی تقاضا فشار  نشانگر این امر خود .اي داشته است قابل مالحظه
 .ایران نمایانگر غیرمتعادل بودن این نسـبت در ایـران اسـت    در جهان و فوالد بین قیمت سیمان و

در ایـران نامناسـب بـودن نسـبت قیمـت       یبتنـ  هايعوامل بسیار موثر در اقبال به سـاختمان  یکی از
  . استساختمانی جایگزین مصالح سیمان به سایر 

  

13791380138113821383نوع مصالح
13,86616,43918,59624,27829479آجري با تیر آهن
17,68620,96823,71930,96737,600اسکلت فلزي
21,22425,16128,46337,16145,121بتن آرمه

هزینه سیمان برمتر مربع انواع ساختمان در سالهاي مختلف

13791380138113821383نوع مصالح
5,5005,5005,8727,65511,557آجري با تیر آهن
27,50027,50029,36238,27557,787اسکلت فلزي
104,500104,500111,577145,445219,592بتن آرمه

هزینه میلگرد بر متر مربع انواع ساختمان در سالهاي مختلف

13791380138113821383نوع مصالح
47,81447,99657,07081,250117390آجري با تیر آهن
96,54796,915115,237164,062237,037اسکلت فلزي
_______________بتن آرمه

هزینه آهن آالت برمتر مربع انواع ساختمان در سالهاي مختلف
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بتن آرمهاسکلت فلزيسال سرشماري
آجري با تیرآهن- 
آجر با تیرچه بلوك

جمعسایر موارد

137638.616.442.32.7100
137738.716.242.32.8100
137839.617.639.83100
137918.617.744.818.9100
138023.723.238.814.3100
138127.224.435.712.7100
138225.127.931.115.9100
138327302914100

توزیع درصد واحدهاي مسکونی موجود در مناطق شهري بر حسب شیوه هاي ساخت

نمودار كاھش ساخت وساز اسكلت فلزي با توجھ بھ مجموعھ عوامل
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  نسبت= قیمت فوالد / قیمت سیمان
نسبت جهانی    =$550 / $85 = 6.5

 ایران نسبت در = 5100000 / 327000=  15.6
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اي در  تغییـر عمـده   80به  79چنانچه در بخشهاي قبل مالحظه گردید در حد فاصل سال 
بحث رخ نداده است در حالیکه مقایسه قیمت در مناطق مختلف تهران نشان  قیمت مصالح مورد

برابـر گردیـده    1.7در منطقـه یـک تهـران     برابر و 1.42دهد که به طور میانگین قیمت مسکن  می
  .دهد قیمت مسکن تابع عوامل دیگري غیر از مصالح است است که به روشنی نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  

نمودار افزایش ساخت وساز بتن آرمھ با توجھ بھ مجموعھ عوام  ل

16.4 16.2 17.6 17.7
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  هاي ساختمانی اي دیرکرد تحویل سیمان در پروژه ی اثر هزینهبررس

سیمان در پروژه هـاي بـزرگ مسـکونی     حویلبررسی اثرات اقتصادي دیر کرد ت رايب
چنانچـه مالحظـه خواهـد    . نمائیم میبررسی را در تهران اجرا گردیده است که یک پروژه نمونه 

هزینۀ اقتصادي کمتري بر سؤ اثرات  شد می گردید حتی اگر سیمان با چهار برابر قیمت روز تهیه

هزار ریال بر متر مربعقیمت خرید و فروش ساختمانهاي مسکونی در مناطق مختلف تهران از سال 1372_1382
سال          
منطقه

13721373137413751376137713781379138013811382

187319031764247324492570308136486081874611066
258166191017841828175521522631378162307758
38911071160924662461254728503626513875649710
449355396014861635168818662365335453756331
547654399214261469148216972147301047425921
6678772123019562056187221372731380858587543
7713826132418031766168318902356340551586036
850857899914251558150316952243308946095809
939645367810921197120513401654230536694531
1047551280413261323137714421765257737944699
1144851187912651333138015241947258440035217
1242046766311101357114214351921249841674760
1348154989413951418150216712013293940685086
1443951674512811317131914501804255640614733
15340388584899947102611421434192530333819
163984456549881033107911221389192931873938
173753955389781032104011401323202633224048
18321342502864929936391329180529883603
19345402584955999104111151363185630083592
2032838155886295095410091157174229633468

51659594116031560155817752251319848105996میانگین

1.42=2251/3198  

1.7=3648/6081  
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حتـی   قیـد شـده  مـدت  بـه  هاي سازمان برنامه دیرکرد پروژه  براساس شاخص .گذاشت میپروژه 

  .ا افزایش داده استرانجام پروژه هاي کلی  هزینه% 11اگر اثر سربار نادیده گرفته شود به میزان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ساختمانها عبارت است از هاي مصرف مصالح در این  سرانه

  متر مکعب بر متر مربع زیر بنا 0.6= بتن                                                                                  
  زیر بنا کیلوگرم بر متر مربع 55= فوالد                                                                                  

  .ماه برآورد گردیده است  24: مدت اجراي سازه

پروژه مورد بررسی داراي مشخصات زیر است:

نوع کاربري
متراژ 
زمین

زیربناي 
ناخالص  
متر مربع

زیر بناي 
خالص مترمربع

تعداد 
بلوك

تعداد طبقات
تعداد 
واحد

بزرگترین 
واحد 

مسکونی 
62482زیرزمین+5199460208475671610فاز یک مسکونی
13623038195522104تجاري و توسعه
31282زیرزمین+280003010423782810فاز دو مسکونی

79994متراژ کل زمین

مشخصات عمومی پروژه پایلوت
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  .ماه تاخیر به علت کمبود سیمان بوده است 24ماه از  11ماه که  48: مدت اجراي واقعی سازه
  : ماه دیگر به علل زیر تاخیر وجود داشته است 13

  کمبود نقدینگی در تامین مصالح ودستمزد *      
  شرایط جوي *      
  ت جواز ومسائل شهرداريمشکال*      

  :شامل میلیون ریال 350: هزینه سربار ماهیانه 
  هزینه هاي ثابت کارگاه *      
  هزینه هاي پشتیبانی *      
  پرداخت تعلیق به پیمانکار*      
  هزینه هاي تعدیل دستمزد*      
  هزینه هاي تعدیل مصالح *      
  ماشین آالت*      

 ریال به ازاء هر تن 104400:  دوره اجرا  قیمت متوسط سیمان در طی

ریال بازاء هـر   63944:  اضافه قیمت ناشی از سربار در مدت تطویل پروژه به علت کمبود سیمان
  .مترمربع غیرمفید

مترمربـع   کیلـوگرم بـر   210بـا توجـه بـه مصـرف     (ریال  21292: هزینه سیمان بر مترمربع غیرمفید
  )متوسط قیمت سیمان کف و

گردد اضافه هزینه ناشی از عدم تامین به موقع سیمان در مـدت اجـرا    الحظه میچنانچه م
لذا در صورت تامین به موقع سیمان حتی با قیمتی برابـر بـا    یمان مصرفی است وس سه برابر هزینه

تـر   اقتصـادي  پروژه در مدت زمان کوتاهتر و) برابر قیمت متوسط 9/3(  ریال در هر تن 405885
  .رسید تمام میبا

  1383سه ماهه چهارم  تا 1375اي فهرست بهاي پایه از سه ماهه چهارم  شاخصهاي قطعی رشته
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سال 1375
412341234

898.5933.5951.2971.6989.41,045.71,065.31,099.11,127.9

1,328.01,343.21,351.91,403.51,429.81,478.91,485.51,522.21,535.4

1,454.21,509.81,525.01,539.91,565.11,629.11,653.81,709.91,727.7

911.6945.3966.8991.41,014.21,058.41,079.91,115.21,146.9

12341234

1,209.01,251.11,293.21,319.21,386.21,411.81,458.91,476.7

1,646.71,696.01,708.91,800.82,013.82,025.22,100.92,109.5

1,895.11,959.12,025.62,053.22,201.22,217.02,235.32,233.3

1,239.31,281.61,322.31,354.61,431.41,457.71,497.61,516.3

12341234

1,587.21,608.01,660.71,682.61,874.61,911.91,935.01,954.4

2,160.82,163.32,225.52,232.52,288.92,297.32,348.52,411.4

2,336.72,349.42,365.32,380.02,496.52,527.02,558.82,590.9

1,609.91,638.01,682.91,707.61,886.11,928.41,948.31,972.9

12341234

2,119.82,169.22,195.22,230.52,591.22,645.02,727.92,732.9

2,507.92,526.22,532.62,571.42,891.12,960.33,140.13,140.1

2,747.62,763.52,780.02,823.33,126.33,171.63,298.63,296.1

2,132.42,188.02,215.72,253.82,623.62,689.42,775.42,777.7

رشته تأسیسات برقی با مصالح

رشته تأسیسات مکانیکی با مصالح

رشته ابنیه

سال 1380

سال 1377سال 1376

سال 1379 سال 1378

شاخص کلی

شاخص کلی

رشته ابنیه

رشته تأسیسات برقی با مصالح

رشته تأسیسات مکانیکی با مصالح

رشته تأسیسات برقی با مصالح

سال 1383سال 1382

رشته ابنیه

رشته ابنیه

سال 1381

رشته تأسیسات مکانیکی با مصالح

شاخص کلی

رشته تأسیسات برقی با مصالح

رشته تأسیسات مکانیکی با مصالح

شاخص کلی

سھ ماھھ

نوع شاخص

سھ ماھھ
نوع شاخص

سھ ماھھ
نوع شاخص

سھ ماھھ
نوع شاخص

1.11=1322.3/1457.7  
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  چشم اندازهاي مصرف آتی سیمان
مصـرف   70باشـد و در دهـه    کیلوگرم می 480مصرف سرانه متوسط سیمان در حدود 

که طرحهاي افـزایش ظرفیـت    در صورتی .ساالنه برخوردار بوده است %4/5سیمان از نرخ رشد 
گردد که از سـال   و توسعه در دست اجرا طبق برآوردهاي زمانی مربوطه اجرا شود پیش بینی می

بـه   سـیمان صادرات  چهگر -تولید از مصرف سبقت گرفته و امکان صادرات فراهم گردد 1386
بـه نظـر    .رزها باشـد قیمت حمل وقتی موجه است که مبادي تولید در مجاورت مباال بودن علت 

در سال باشد کـه بـه ایـن      %10تا  %5/9رشد سالیانه مصرف در حدود  1390می رسد که تا سال 
بـه عبـارت دیگـر بـراي      .میلیون تن در سـال رسـید   62حدود رقمی باید به  1390ترتیب در سال 

د کشـور  میلیون تـن بـه تولیـ    4به بعد بطور متوسط می بایست  1383جلوگیري از کمبود از سال 
سـطح  حـی رسـیدن بـه ایـن     اطردر دسـت  در دست اجرا و یا  هاي پروژهبا توجه به . اضافه گردد

 .خواهـد بـود  ه گذاري ممکـن  یمین انگیزه براي سرماأدر صورت حمایت از این بخش و ت تولید
  :سازد عبارتند از بیشتر را موجه میتولید اهم مصارف سیمان در سالهاي آتی که ضرورت 

  :وسازي و بازسازي مناطق شهري و روستاییمصارف ن -1
هـم اکنـون در بسـیاري از شـهرهاي بـزرگ بافتهــاي فرسـوده شـهري وجـود دارنـد کــه          

نوسازي ایـن بافتهـا بـراي     .آورند صورت وقوع زلزله بوجود می مخاطرات احتمالی زیادي را در
علـت نامناسـب    بـه  .جلوگیري از خسارات جانی و مالی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار اسـت 

بودن ساخت و سازها در مناطق مختلف شهرهاي کوچـک و روسـتاها خطـر آسـیب پـذیري در      
بـدیهی اسـت    .برابر زلزله در این مناطق نیز بسیار باالست و نوسازي این مناطق ضرورت تام دارد

ــردن اســتانداردهاي ســاخت و اســتفاده از      ــاال ب ــاوم ســازي و ب ــورد اشــاره مق در نوســازیهاي م
بایست مد نظر قرار گیرد که به این ترتیب هم بر مصرف سـیمان   وژیهاي ساخت جدید میتکنول

سـاز افـزایش قابـل توجـه خواهـد       شود و هم کل سـاخت و  در متر مربع ساخت و ساز اضافه می
کـه در سـالیان   ( صورت، عالوه بر خسارتهاي جانی و مالی بسیار در اثر زلزله در غیر این .داشت

زیادي از تولید سیمان را به خـود   سهمي مناطق آسیب دیده زبازسا) ه شده استتجرب اخیر مرتباً
 800تـاکنون حـدود    1382بطور مثال در بازسازي شهرستان بم پس از زلزله . جذب خواهد کرد

  .میلیون تن بالغ خواهد شد 2هزار تن سیمان مصرف شده است که تا پایان بازسازي این عدد به 
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  راه و راه آهن  -2 

نیاز مبرم کشور بـه  
توســـــــعه راه آهـــــــن و 

هاي گسـترش آن در   برنامه
این بخـش  مناطق مختلف، 
احتیـاج   یبه سـیمان فراوانـ  

در بخــش  .خواهــد داشــت
ــر   ــالوه بــ ــازي عــ راه ســ
مصرف سیمان در تقریـب  

ــتر راه   (Subgrade)بســـــ
ــی  اســتفاده از روســازي بتن
که هم اکنون در جهان بـه  
میزان زیادي گسترش یافته 

ضــوعیت دارد و  اســت مو 
هاي آتـی وزارت   در برنامه

اسـتفاده از  راه و ترابري نیز 
این مصـالح تحـت مطالعـه    

  .باشد می
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  :باشد مزایاي روسازي بتنی نسبت به روسازي آسفالتی به شرح زیر می
o نسـبت بـه   داراي طـول عمـر بسـیار بیشـتري     ) مسـلح و نیمـه مسـلح   (روسازیهاي بتنی: دوام

  .برابر نسبت به آسفالت است 5/2روسازي آسفالتی است و داراي طول عمر 
o هر چند هزینه ساخت این روسازي بیشتر و یـا در حـدود روسـازي آسـفالتی اسـت      : هزینه

ولی به علت هزینه تعمیرات کمتر در دراز مدت هزینـه کـل آن بسـیار کمتـر از روسـازي      
  .آسفالتی است

o شیار افتـادگی و کنـده شـدن     ن روسازي چون دچار جمع شدگی،ای: شرایط بهره برداري
گردد شرایط بهره برداري مناسبتري را بخصوص در زیر بارهاي سنگین و در  موضعی نمی

  .آورد شیبهاي تند فراهم می
o هزینه روشنایی راههاي شهري و خیابانها بـه میـزان قابـل تـوجهی      تر، به علت رنگ روشن

  .یابد تقلیل می
o گردد که وسایل نقلیه  تر بودن سطح این روسازي موجب می کمتر و صیقلی آسیب پذیري

  .کمتر دچار آسیب گردیده و همچنین مصرف سوخت آنان تقلیل یابد
o گردد آسـیبهاي   چون ترکیبات نفتی در آسفالت در شرایط محیطی مختلف از آن جدا می

  .نماید تر را نسبت به روسازي بتنی ایجاد می زیست محیطی جدي
  
  طرحهاي عمرانی -3

با توجه به برنامه چشم انداز بیست سـاله و گسـترش زیرسـاختها بـراي توسـعه فراگیـر و       
و افزایش درآمد نفت در سالهاي اخیـر و چشـم انـداز بـاال بـودن      مصرف سیمان در کلیه موارد، 

 ،کانالهـاي آبیـاري   احداث سـدها، . باشد یشتري مورد نیاز میبسیمان قیمت نفت در سالهاي آتی 
  .آبگیرها و سایر موارد مشابه مصارف سیمان را بصورت روزافزون زیاد خواهد نمود
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 نتیجه گیري

رقمی معادل سه تا پنج درصـد را تشـکیل    هاي ساخت، سیمان به عنوان یک جزء از هزینه •
  .اي نیز خواهد داشت قیمت فروش تقلیل قابل مالحظهافزایش دهد که نسبت به  می

توسط تصمیمات اتخاذ شده  قیمت زمین وناشی از افزایش قیمت مسکن بیشترین تاثیر در  •
  .بوده استمدیریت شهري 

استفاده از  و هاتر شدن ساختمان بلند مرتبه  -رویکرد ساختمان کشور به سمت انبوه سازي  •
  .را بیش از قبل فراهم خواهد کردسیمان است که زمینه رشد مصرف  -هاي بتنی  سازه

 اجـراي طرحهـاي هـادي و    ساخت و ساز روستایی و نمودن ینه نظام مندریزي در زم برنامه •
سـال گذشـته در بنیـاد مسـکن      اي کـه در  صدور جوازهاي سـاخت روسـتایی برابـر برنامـه    

  .در این بخش چشمگیر خواهد شدسیمان تدوین شد رشد مصرف 
غاز شـده  هاي زیر بنایی آ پروژه تعداد درصد و 8با توجه به رشد اقتصادي پیش بینی شده  •

  .مصرف سیمان در این بخش نیز افزایش چشمگیر خواهد داشت
منـاطق شـهري    در لزوم نوسازي بافتهاي فرسوده شهري کـه هـم اکنـون آغـاز شـده قطعـاً       •

  .افزایش جهشی در مصرف سیمان ایجاد خواهد کرد
زلزلـه بـم    در -تحمیل بازسازیها  لزوم مقاوم سازي و نزدیک شدن دوره بازگشت زلزله و •

نیـز از عوامـل افـزایش مصـرف      -میلیون تن مصرف پیش بینی نشده به همـراه داشـت   2/1
  .است

جـات جدیـد    اندازي هرچه سریعتر کارخانـه  راه مساعدت بیشتر دولت در اهتمام عمومی و •
پاسخگویی به نیازهـاي روبـه افـزایش سـیمان در کشـور      ) به ویژه در دوسال آتی(تنها راه 
  .است

ظرفیـت تولیـد    .دو برابـر گـردد   حـدوداً  1390ف سیمان تا سال گردد که مصر برآورد می •
مین منابع و جلوگیري از أبینی شده تا این سال تنها در صورت رفع مشکالت مالی و ت پیش

  .دکرتکافوي این مصرف را خواهد  افزایش ظرفیت و احداث، هاي توسعه، تطویل پروژه
هاي زیر بنـایی   پروژه و راه آهن، راه مصارف آتی سیمان در بخشهاي نوسازي ساختمانها، •

  .سازد و عمرانی ضرورت تالش جدي جهت گسترش تولید را آشکار می
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 چشم انداز صنعت سیمان در ایران، منطقه و جهان

  
  2دکتر محمد رحیم واثقی                           1فیروز یوسفی

 3شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

  
  :مقدمه

کند و توسعه جوامع ایفاء می یکی از صنایع کلیدي است که نقش مهمی درصنعت سیمان 
کشـورهاي در حـال   . رودهاي توسعه کشـورها بـه شـمار مـی    یکی از شاخصنیز مصرف سیمان 

دهند در حالیکه مصـرف و رشـد آن در   توسعه مصرف باالیی از سیمان را به خود اختصاص می
  .قرار داردکشورهاي توسعه یافته در یک سطح تعادلی 

تولیـد و  سال گذشته دو برابر شده و در این مدت میـزان   15مصرف سیمان دنیا در تولید و 
در حـالی کـه ایـن آمـار در     . به همین نسـبت رشـد یافتـه اسـت    نیز مصرف در خاورمیانه و ایران 

رشد داشته، در شـمال آسـیا ایـن رقـم سـه برابـر شـده اسـت و ایـن رشـد در           % 15اروپاي غربی 
   .دهدو در آفریقا دو برابر را نشان می% 40ي شمالی حدود آمریکا

، کـه بـاالترین مصـرف ســـرانه دنیــا      Kg   1095بـا مصـرف سـرانه    4GCCدر کشـورهاي  
شاهد افزایش تولید و مصرف به میزان بیش از دو برابـر در طـی     5mt 35و تولیـد سالیانه  باشد می
و بـا احتسـاب طرحهـاي در     اي توسعه در این کشورهاهبا توجه به برنامه. باشیمسال اخیر می 15

دست اجراي  افزایش ظرفیت و احداث  کارخانجـات جدیـد، پـیش بینـی مـی شـود کـه تولیـد         
ایـن آمـار   . میلیون تن در سال برسـد  79میالدي به سطح  2011سالیانه کشور هاي مذکور تا سال 

 

١ - fy@fkces.com .قابل توجهی  و واحد رجائی که زحمات بدینوسیله از آقایان مهندسین محمد هادي محمدي
 .نماید در تهیه و ویرایش مطالب این مقاله به عمل آوردند، صمیمانه تشکر می

٢ - mrv@fkces.com  
  .71855-364صندوق پستی  ،CESساختمان ، 11ایستگاه  ،بلوار فرهنگ شهر ،زشیرا - 3

  .15875-1974صندوق پستی  ،8پالك  ،کوچه آزادگان ،خیابان قائم مقام فراهانی ،تهران
4- Gulf Cooperation Council (Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, 
and the Sultanate of Oman). 
5- Million tons 

mailto:fy@fkces.com
mailto:mrv@fkces.com
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فقت اصولی داشته ولـی هنـوز بـه    بر اساس طرحهاي در حال اجرا بوده و شامل طرحهایی که موا

 . باشداند، نمیاجرا در نیامده

تنهـا سـه میلیـون تـن بـوده در       1998تا سـال   1990مصرف در ایران از سال تولید و رشد 
سـهم  . میلیون تـن را شـاهد بـوده ایـم     12افزایش مصرف به میزان  شش سال بعدطی حالیکه در 

 شـش سـال  در طی  ا همین روند افزایش یابد، اگر میزان مصرف ب. درصد است 1-3 نیزواردات 
  .واهد رسیدخمیلیون تن  60آتی مصرف سالیانه سیمان در کشور به رقم 

باشد که باالتر از متوسط سـرانه دنیـا   می kg 470مصرف سرانه فعلی سیمان کشور حدود 
با توجه  به نرخ  رشد مصرف سیمان در کشور و مزیت هـاي نسـبی ایـن صـنعت، دولـت      . است

بینـی کـرده   پـیش   2011میلیون تن را  تا سال   84برنامه جامعی براي ارتقاء تولید سیمان تا سطح 
این برنامه توسعه هم اکنون بـا آغـاز عملیـات اجرایـی  تعـدادي از  پـروژه هـاي جدیـد،         .  است

  .چندین پروژه طرح توسعه و افزایش ظرفیت واحدهاي فعال کشور شروع گردیده است
  

  سیمان در ایران تولید و مصرف
دهـد  رشد را نشان مـی  %25حدود  1990-1998آمار تولید و مصرف سیمان در سالهاي 

آمار واردات و صادرات در این . رشد مربوط به شش سال بعد از این دوره است %75در حالیکه 
  .باشدبوده که سهم قابل توجهی در مقایسه با ارقام تولید و مصرف نمی %1-3سالها بین 

سیمان در ایران همچنان به طور ثابتی رو به افزایش است و این امر منعکس کننده فروش 
اشتیاق دولت در ساختن مسکن براي جمعیت رو به توسعه آن کشور همگام با طیـف وسـیعی از   

  .باشدهاي نیروگاه آبی و غیره میخدمات زیر ساختاري شامل سدسازي، طرح
ه ناشی از درآمد مضـاعف نفـت و گـاز    مصرف داخلی تحت حمایت اقتصاد تقویت شد

نیـز مزیـد    2002-3این در حالی است که کار بازسازي در ارتباط با زلزله ویرانگر سال . باشدمی
در  Mt27به  2000در سال  mt21به این ترتیب تقاضاي ملی از . بر علت افزایش کلی تقاضاست

و  2003هـاي  درسـال . برسـد  2004 در سال mt33رود که به افزایش یافته و انتظار می 2002سال 
  .باشدگیر میتري یافت، اما هنوز چشمافزایش شتاب متعادل% 10رشد تقاضا با حدود  2004
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  سال گذشته 15تولید و مصرف سیمان ایران در : 1شکل 

Iran cement statistic in last 15 years
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  هاي تولید سیمان در ایرانظرفیت
 1975ون تـن در سـال   میلی 8/5به  1935تن در سال  30.000تولید سالیانه سیمان ایران از 

برابـر شـده    200سال  40این بدین معنی است که ظرفیت تولید طی این . افزایش پیدا کرده است
برابـر رسـیده و بیـانگر     5/5بـه  ) 2005تـا   1975از سال  (این آمار در طی سی سال گذشته . است

بینـی  یشموجود پـ  هايبر اساس طرح. رسیده است mt/y30 آنست که هم اکنون سطح تولید به 
بـه   2011برسد و به دنبال آن تا سـال   mt/y 73شود که طی چهار سال آینده ظرفیت تولید به می

براي اثبات این مطلب، دانسـتن ایـن امـر خـالی از فایـده نیسـت کـه        . خواهد رسید mt/y 84مرز 
در حال حاضر گشایش گردیده کـه همـانطور کـه اشـاره شـد       mt/y 53  1اعتبار اسنادي احداث

البتـه آمـار ارائـه شـده فـوق      . خواهـد رسـاند   mt/y 84هاي آتی به یتاً ظرفیت تولید را در سالنها
 %85-90شود و تولید واقعی در شـرایط معمـول   هاي قابل ایجاد در آینده را نیز شامل میظرفیت

  .این ظرفیت خواهد بود
  
  

 

1- L/C 
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  تخمین مصرف سیمان در ایران

بـا در نظـر گـرفتن    . اسـت  mt/y 34دود حـ  2005بینی فعلی مصرف سیمان در سال پیش
هـاي آینـده،   جدید در کشور و با توجه به نیاز به سیمان در بازار داخلی در سال هاي توسعهطرح

ایـن   .برسـد  2011تـا سـال    mt/y 60شود که این میزان مصرف سیمان به حـداقل  تخمین زده می
هاي آینده به همین د طی سالمقدار برآورد، اگرچه تخمینی است، ولی در صورتیکه الگوي رش

  . تواند در همین حدود تلقی شودمنوال افزایش یابد، آمار واقعی نیز می
  

  اندازچشم
ابـراز امیـدواري کـرد کـه مطـابق       2004وزیر صنایع و معادن وقت ایران در اواخر سـال  

حال حاضر، در . برسد mt70به بیش از  2010ریزي انجام شده ظرفیت تولید سیمان تا سال برنامه
صنعت سیمان ایران در دست بخش خصوصی است و بقیه آن متعلق به دولت یـا   %5فقط حدود 

مشـارکت فعـالی در    HOLCIMگـذاران خـارجی تنهـا    از میان سرمایه. هاي عمومی استبخش
سهام کارخانه سیمان یک میلیون تنی اردبیـل و نیـز بخشـی از    % 53بخش صنایع داخلی با خرید 

 . دارد mt6/3جدید با ظرفیت تولید  چهار کارخانه

گـذاري  گذاري فـوق از محـل سـرمایه   از سرمایه% 30شود که بطور متوسط بینی میپیش
وام داخلـی نیـز بـه آن اضـافه     % 35عـالوه بـر آن، حـدود    . منابع ارزي خارجی با بهره پایین باشد

گـذاري توسـط   ز سـرمایه درصـد باقیمانـده ا  . برسـاند % 65گذاري را به گردد تا ارزش سرمایه می
  .شودگذاري خارجی تأمین میهاي خصوصی یا سرمایهشرکت

  
  دورنماي صادرات

تـوان منتظـر صـادرات فزاینـده سـیمان در      با توجه به اختالف آمار تولید و مصرف، مـی 
در  2011تـا سـال    میلیـون تـن سـیمان مـازاد     24 شود کـه حـدود  بینی میپیش. سالهاي آتی بود
بینی شده تبعیت نمـوده  د به شرط آنکه مصرف داخلی ازالگوهاي فعلی پیشکشور موجود باش
هاي فعلی سیمان بر اساس جدول زمانی به پیش بـرود و همچنـین کارخانجـات    و احداث پروژه

  .با ماکزیمم ظرفیت کار کنند
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  تغییرات جدید در صنعت سیمان ایران
ــد   ــی بودن ــران دولت ــه ســیمان در ای ــ. کارخانجــات اولی یکــی از  1FKCCر آن، عــالوه ب

هـا  گـذاري توسـط بانـک   شـد و سـرمایه  بزرگترین سهامداران در بازار سیمان ایران محسوب می
گـذاري در ایـن   این امر عمدتاً به علت نیاز بـه میـزان بـاالي سـرمایه    . یکی دیگر از منابع مهم بود

  . صنعت بوده است
د حقیقـی فروختـه شـده    هاي سیمان به صورت سـهامی بـه افـرا   طی سالیان اخیر، شرکت

-رود کـه سـرمایه  بـه عبـارت دیگـر، انتظـار مـی     . شوداست در حالیکه کنترل قیمت نیز انجام می

گـذاري  هاي جدید شروع شده و هم باعـث تشـویق سـرمایه   هاي خصوصی هم در پروژهگذاري
ود ها سـهام خـ  گذاري وابسته به بانکرود که شرکتهاي سرمایههمچنین انتظار می. خارجی شود

گـذاري خـود را در   تقریبـاً سـرمایه   HOLCIMدر میان منـابع ذکـر شـده بـاال،     . را افزایش دهند
گذاري شامل چندین کارخانـه موجـود و چنـد    این سرمایه. صنعت سیمان ایران آغاز کرده است

و چنـد شـرکت دیگـر نیـز در حـال       Lafargeهـاي  جداي از این، شرکت. باشدپروژه جدید می
  . یا حتی مذاکره به منظور وارد شدن در این بازار هستندانجام تحقیقات 

  
  )فواید نسبی صنعت سیمان ایران(جذابیت صنعت سیمان ایران طی سالیان اخیر 

هـاي سـیمان   سازد تا بتوان کارخانهکیفیت خوب و گسترده مواد خام این امر را ممکن می -
  . اخلی ایجاد کردذخائر مواد خام د% 96را تقریباً در هر مکانی از کشور با 

 ايقیمت پایین انرژي به علت استفاده از انرژي یارانه -

در واحـد  (آالت صـنعت سـیمان   کل تجهیزات و ماشـین % 80امکان تولید داخلی بیش از  -
 ) وزن

 هاي مختلفوجود نیروي کاري متخصص در رشته -

را قادر قراردادهاي مشارکت خارجی به منظور انتقال تکنولوژي در صنعت سیمان، کشور  -
ساخته است که یکی از پیشتازان احداث کارخانجات سیمان و مهندسی پـروژه در منطقـه   

هـاي  عالوه بر این، ایران تقریباً شروع به ایجاد کارخانجات سیمان بـر اسـاس پـروژه   . باشد

 

1 Fars & Khuzestan Cement Co. 
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 . هاي فنی خویش، کرده استدر دست اقدام و بر پایه توانایی

  
  هاها و چالشفرصت

  سعه هاي فشرده توطرح -
 توسعه سریع بازار داخلی سیمان -

 وجود انرژي ارزان -

 وجود متخصصان و کارشناسان آموزش دیده  -

 هاي سیمان از کنترل قیمتآزاد کردن کارخانه -

 بهبود امکانات بارگیري و تخلیه در بنادر -

  بهبود وضعیت حمل و نقل از طریق راه آهن و راه زمینی در داخل کشور -
  

 GCCشورهاي تولید و مصرف سیمان در ک
سـال اخیـر    15در  GCCدهد که تولید و مصرف سـیمان در کشـورهاي   آمار نشان می

 LNGهـاي تولیـد  روند کنونی افـزایش قیمـت نفـت و برنامـه    . بیش از دو برابر رشد داشته است

(Liquid Natural Gas)       در قطر، باعث افزایش تصـاعدي سـیمان مصـرفی در طرحهـاي عظـیم
ایـن رونـد   . ند فرودگاهها و جزایر مصنوعی در این کشـورها شـده اسـت   اي مانعمرانی و توسعه

شود کـه آمـار   بینی میپیش. باعث افزایش قیمت و واردات سیمان به این کشورها گردیده است
در قبــال ایــن افــزایش . بــاالتر رود mt80ســال آینــده از  6مصــرف ســیمان در ایــن کشــورها در 

جاد کارخانجات جدید در این کشورها، ظرفیتـی  مصرف، طرحهاي مصوب افزایش ظرفیت و ای
این آمار فقط شـامل طرحهـاي در حـال اجـرا     . ایجاد خواهد نمود 2011را در سال  mt79بالغ بر 

  . شودبوده و طرحهاي داراي موافقت اصولی ولی اجرا نشده را شامل نمی
 موافقت اصولی فقط در کشور عربسـتان صـادر شـده کـه در     27در حال حاضر حدود 

را ایجاد خواهد نمود کـه مجمـوع    mt45صورت اجرایی شدن همه آنها، ظرفیت تولیدي معادل 
ایـن بـدان معناسـت کـه در     . سال اینـده خواهـد رسـاند    6در  mt83ظرفیت سیمان عربستان را به 

بینـی شـده کشـورهاي    صورت ایجاد این ظرفیت، عربستان سعودي خود به تنهایی ظرفیـت پـیش  
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GCC تـوان بـه   با افزودن آمار دیگر کشورها به این افـزایش ظرفیـت، مـی   . نمود را تامین خواهد
  .دست یافت mt110رقمی باالي 

هـاي  با توجـه بـه کلیـه برنامـه     GCCبینی نمود که کشورهاي توان پیشبا این ارقام می
توسعه، خواهند توانست سیمان مصرفی خود را در سالهاي آتی تـامین نماینـد و واردات سـیمان    

  .ین کشورها حجم باالیی را بخود اختصاص نخواهد داددر ا
 سال اخیر 15در  GCCآمار تولید و مصرف سیمان در کشورهاي : 2شکل 

GCC cement statistic in last 15 years
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  تولید و مصرف سیمان در خاورمیانه
سـال اخیـر دو برابـر     15دهد که تولید و مصرف سـیمان در خاورمیانـه در   آمار نشان می

-1995هـاي  در حالیکـه در سـال  . ه افزایش نبـوده اسـت  اما این آمار در هر سال رو ب. شده است
 1996-2000هــاي تولیــد بـین ســال % 5باشــیم، کـاهش  برابــري را شـاهد مــی  5/1افـزایش   1990

آمار تولیـد خاورمیانـه را    Mt 20افزایش تولیدي معادل  2004تا  2000از سال . گرددمشاهده می
  .در سال رسانده است mt  98به 

هاي اخیـر تـابعی   یده صادرات و واردات، مصرف سیمان در سالبه دالیل مشکالت عد
اخـتالف فاحشـی بـین تولیـد و مصـرف قابـل        1998-2002هاي تنها در سال. از تولید بوده است

  .مشاهده است
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  سال اخیر 15آمار تولید و مصرف سیمان در خاورمیانه در : 3شکل 

Middle East cement statistic in last 15 years
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  تولید و مصرف سیمان در جهان
بـه   2004دهد کـه تـا سـال    رو به افزایش شدیدي را نشان می مصرف جهانی سیمان روند

دهد کـه مصـرف جهـانی    این امر در مقیاس درصد، نشان می. رسدمی bnt1160/2ینی مقدار تخم
بینـی مقـدار مصـرف جهـانی     پـیش . رشد سالیانه داشـته اسـت  % 9/8سیمان طی این سالیان حدود 

از سـال   mt300 اسـت کـه   bnt46/2تـر،  ارانـه ک، البته با دیـدگاهی محافظـه  2005سیمان در سال 
اي از چنـین ارتقـاء رشـد مصـرفی     البته کشور چین عهده دار بخـش عمـده  . باشدبیشتر می 2004

است و امروزه این نیروي قدرتمند اقتصادي نیـز سـهم عظیمـی از ارقـام رو بـه افـزایش مصـرف        
  . جهانی را داراست

مصرف جهانی % 45نظر تحلیل آماري، چین  شود، ازهمانگونه که در نمودار مالحظه می
شـود کـه مصـرف جهـانی     را داراست، اگر کشور چین از این جدول حذف شـود، مشـاهده مـی   

 3تـا   2تردید چین عامل رشد فزاینـده مصـرف در   بنابراین بی. خواهد رسید bnt113/1سیمان به 
هـایی  تقاضـا وجـود نشـانه   هـا در مـورد   بینیمجدد پیش مرورسال اخیر بوده است، ولی اکنون با 

این جهش ناگهانی مصرف سـیمان در چـین، کمـی رو بـه      2005حاکی از آن است که در سال 
 

1 Billion tones  
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در همین زمان کیفیت سیمان مصرفی در چـین در حـال گـرایش بـه سـمت کیفیـت       . افول است
بهتري است که مجدداً همین امر تأثیر نشانداري را بر سطوح کلی مصرف در این کشور پهنـاور  

  .اشته استگذ
تولیـدي بـه عـالوه      مجتمـع   1655 مرکـب از  ، صنعت جهانی سیمان2004در پایان سال 

مجـدداً قابـل ذکـر اسـت     . بوده اسـت  mt2100با ظرفیت ) Grinding Plant(آسیاي سیمان  344
هاي سیمانی در که اطالعات بدست آمده از کشور چین تأثیر بزرگی را بر عدد و ظرفیت پروژه

  . دهدسیمان را نشان می صنایع جهانی
ــا ســطح اســتاندارد   150، چــین تنهــا مجــوز وارد نمــودن  2002تــا ســال  ــوع محصــول ب ن

به بعد صنعت سـیمان چـین سـریعاً     2002اما از سال . محصوالت چینی، را به بازار جهانی داشت
واحـد تولیـدي بـا ظرفیـت کـل       400کیفیت محصوالت خود را ارتقاء داده و هم اکنون حـدود  

mt450 باشنددر سال در حال صادرات سیمان چین به جهان می .  
  

  کنندگان برترمصرف
همانطور که قبالً توضیح داده شد، چین در این مورد نیز پیشـتاز جهـانی اسـت و مصـرف     

رشد مصرف سیمان در چین بطـور  . باشدمی 2004در سال  Mt963ملی سالیانه این کشور بالغ بر 
نیـز تقریبـاً همـین رونـد را      2005بـوده و بـراي سـال     2000-2004هـاي  طی سـال % 6/11متوسط 

هـاي بعـد   شود این تقاضاي تولید و مصرف سیمان در چـین در سـال  بینی میپیش. خواهد داشت
  . نیز ادامه یابد و کشور چین به عنوان نیروي  برتر در سطح جهانی باقی بماند

الت متحده پیشی گرفتـه اسـت و مقـام    رود، هند در این زمینه از ایاهمانطور که انتظار می
مصـرف   2004تـا سـال    mt125هند بطـور تقریبـی   . جهانی داراست بندي مصرفدوم را در رتبه

ها جایگاه دوم مصرف جهـانی را داشـته بـه مقـام     در مقایسه، ایاالت متحده که سال. استکرده 
نیز ادامه خواهد  2005صنعت سیمان آمریکا در سال  در واقع گر چه رشد. سوم تنزل کرده است

  . برابر نسبت به ایاالت متحده خواهد بود 6/7ولی رشد صنعت سیمان هند حدود . داشت
. مانـده اسـت   mt56ژاپن هنوز مقام چهارم خود را حفظ کرده ولی فقـط در همـان رقـم    

گرچه تقاضاي مصرف داخلی آن ثابت مانده است، ولی میزان مصرف نسبت به رشـد جمعیـت   
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در مقایسه با کشور همسایه، کـره جنـوبی تـا سـال     . تنزل نموده است mt9به مقدار  2002از سال 

کشورهاي دیگر نیز تا مقام بیستم به ترتیب در جـدول  . مصرف داشته است mt58به میزان  2003
  .اندفهرست شده 1

. باشـد مـی  2004بنـدي بـر مبنـاي اطالعـات مصـرفی سـال       الزم به ذکر است که این رتبه
باشد که الزاماً همـه آنهـا منطبـق بـر     سیمانی ثبت شده میشامل تمام انواع تولیدات مصرف چین 

  .اندالمللی نبودهاستانداردهاي بین
  

  تولید و مصرف کنندگان عمده سیمان در جهان: 1جدول 
(Mt) 2000-2004 Nations Consuming Cement Major 
2004 2003 2002 2001 2000  
963.0 857.0 719.0 620.0 585.0 1. China 
125.4 117.5 110.9 90.3 92.5 2. India 
120.9 114.8 110.6 116.5 114.5 3. United States 
56.0 60.1 64.6 68.6 72.3 4. Japan 
54.9 58.3 54.3 50.1 48.0 5. South Korea 
47.2 46.2 44.1 42.2 38.4 6. Spain 
45.0 43.5 41.3 39.5 38.3 7. Italy 
41.5 38.5 35.9 33.3 30.6 8. Russia 
33.7 33.6 37.5 38.5 39.4 9. Brazil 
33.0 30.0 27.0 23.4 21.0 10. Iran 
31.3 30.1 29.5 28.3 29.8 11. Mexico 
29.3 28.1 26.8 25.3 31.5 12. Turkey 
28.4 27.6 27.2 25.6 22.4 13. Indonesia 
26.7 27.8 29.0 30.5 35.4 14. Germany 
26.0 24.4 20.6 16.9 13.7 15. Vietnam 
25.6 23.5 21.8 18.5 17.9 16. Thailand 
24.5 26.6 27.2 26.7 26.3 17. Egypt 
24.0 22.7 20.8 18.0 15.4 18. Saudi Arabia 
21.8 20.7 20.7 20.7 20.6 19. France 
16.6 15.2 11.9 11.8 11.8 20. Malaysia 

Note rankings based on estimated 2004 consumption data China includes all recorded 
cement types, Not all to international standards. 
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  صادرکنندگان پیشگام سیمان
. در جدول زیر مروري بر همـۀ صـادرکنندگان پیشـرو صـنعت سـیمان انجـام شـده اسـت        

. جاي خود را به ترکیه داد 2004سال  ها پیشتاز صادر کردن سیمان بود، درکشور تایلند که سال
صـاردات صـنعت سـیمان    . طی سالیان اخیر بوده اسـت  mt11-10صادرات صنعت سیمان ترکیه 

ایتالیا بزرگترین مشـتري سـیمان   . کلینکر رسید mt2سیمان و  mt9به حدود  2004ترکیه در سال 
  . ترکیه است و در مرتبه بعدي ایاالت متحده و اسپانیا قرار دارند

عراق نیز در حال ایجـاد بـازاري بـه منظـور مصـرف سـیمان ترکیـه اسـت و اسـپانیا بزرگتـرین           
قابـل توجـه   . هاي بعـدي را دارا هسـتند  کشورهاي دیگر به ترتیب رتبه. باشد خریدار کلینکر ترکیه می

  . باشدمی 2004بندي زیر بر مبناي مجموع صادرات تا پایان سال اینکه رتبه
  

  دگان عمده سیمان در جهانصادر کنن: 2جدول 
Exports in 2004 

(Mt) 
Exports in 2003 

(Mt) 
Exports in 2002 

(Mt) 
 

11.0 10.4 10.4 1. Turkey 
10.3 9.6 8.2 2. Japan 
9.9 12.2 15.5 3. Thailand 
9.6 8.9 6.3 4. India 
7.8 7.4 2.2 5. Egypt 
7.5 7.3 7.9 6. Indonesia 
7.1 6.4 5.1 7. Canada 
6.0 5.2 5.0 8. China 
5.6 4.4 4.0 9. Greece 
5.0 5.0 3.9 10. Taiwan 
3.8 5.7 3.9 11. Germany 
2.8 2.4 2.3 12. Colombia 
2.3 2.3 2.2 13. Venezuela 
2.2 2.3 2.4 14. Italy 
2.0 2.3 1.7 15. Russia 

Note: Rankings are based on estimated year-end 2004 totals, where applicable.  
Totals include both cement and clinker shipments. 
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  صادر کنندگان عمده سیمان در جهان: 3جدول 

Imports in 2004 
(Mt) 

Imports in 2003 
(Mt) 

Imports in 2002 
(Mt) 

 

26.2 24.0 24.2 1. United States 
8.5 8.2 7.5 2. Spain 
6.4 5.9 5.5 3. Bangladesh 
6.2 6.4 6.0 4. Nigeria 
4.8 4.5 3.9 5. Italy 
4.5 3.5 3.1 6. Vietnam 
3.8 3.8 4.0 7. Singapore 
3.3 1.9 1.3 8. South Korea 
3.1 3.1 3.4 9. Netherlands 
3.0 2.3 2.0 10. Iraq 
2.6 2.6 1.5 11. China 
2.5 2.8 3.8 12. Hong Kong 
2.5 2.5 2.6 13. France 
2.3 2.2 2.0 14. Ghana 
2.0 2.5 1.5 15. Algeria 

Note: rankings are based on estimated year-end 2004 totals. Where applicable. Totals include 
both cement and clinker shipments. 

  
 اولین هفت شرکت بزرگ تولید کننده سیمان: 3جدول 

Cement Cap. End 
2003 Mt 

Cement Cap. End 
2002 Mt 

Cement Sales 
2003 Mt  

143.5 135.5 108 Mt 1. Lafarge 
145.2 121.2 94.3 2. Holcim 
81.5 79.5 64.7 3. Cemex 
80.8 81.8 62.1 4. Heidelberg Cement 
61.3 56.9 45.6 5. Italcementi 
36.7 37.7 37.9 6.Taibeiyo 
37.7 31.5 31.8 7. Buzzi Unicem 

Note: Rankings are based on 2003 sales totals. Despite the fact of Cemex's most recent acquisition 
of RMC with some 17.5Mt of cement sales and 20.5 Mt of cement capacity, would remain the same 
in  No. 3 global ranking. Holcim's proposed takeover of ACC in India would, if given the green 
light, most likely return this Swiss-based company to the No 1 position in items of both its annual 
cement sales and global capacity totals. 
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  سال اخیر 15تولید و مصرف جهانی سیمان در : 4شکل 

World cement statistic in last 15 years
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بررسی اثر کاهش تعرفه بر  الگوي تعدیل پویاي عدم تعادل در
 1تجارت سیمان ایران

  
  ناهید کلباسی انارکیدکتر                     2دکتر بیژن بیدآباد

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه
  

  گوسازي، اقتصاد سیمان، اقتصادسنجی، سیمان، دستگاه معادالت همزمانال :کلیدواژه
  

  چکیده
رگانی خارجی از دو هاي کمی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر باز جنبه

ها بر عوامل تولید  منظر اول از اثر اعمال قیمتهاي جهانی و حذف یارانه. منظر قابل بررسی است
داخلی و نتیجتاً بهاي تمام شدة محصوالت بر قابلیت رقابت کاالهاي داخلی و خارجی پیدا 

یمت کاالهاي ها در اثر الحاق به آن سازمان است که ق منظر دوم اثر کاهش تعرفه. شود می
داخلی و خارجی را در خارج و داخل کشور تغییر داده و سبب تغییر در میزان صادرات و 

  . گردد واردات می
با طرح یـک الگـوي دسـتگاه معـادالت اقتصادسـنجی همزمـان اقـدام بـه         مقاله در این 

سیمان و قیمت ) واردات و صادرات(بررسی اثر تغییر تعرفه بر متغیرهاي تولید، مصرف، تجارت 
روش اتخاذ شده یک الگوي رفتاري همزمان است که اثر تغییرات قیمت ناشی از . خواهیم نمود

دهد و بطور همزمـان آن را در رفتـار تولیـد و مصـرف و      مازاد عرضه یا تقاضا را مد نظر قرار می
عدم  پویايالگوي تعدیل  «با این خصوصیت این الگو را با نام . دارد بازرگانی سیمان ملحوظ می

سـازي   آثار تغییر تعرفه بر صنعت سیمان را بـا شـبیه   الگوپس از برآورد . نماییم معرفی می »تعادل
 

اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان که به این مقاله برمبناي یک بررسی تفصیلی دربارة  -1
یقات سیمان دانشگاه ریزي و تحق سفارش شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و از طریق دفتر برنامه

 . صنعتی امیرکبیر انجام گردیده تدوین شده است
2-            http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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  .الگوي مزبور بررسی خواهیم نمود

ها ناشی از الحاق ایران بـه سـازمان    دهد که اثر کاهش تعرفه مطالعه انجام شده نشان می
داشـته و بـر صـادرات سـیمان نیـز       تجارت جهانی اثرات قابل اغماضی بر تولید و مصرف داخلی

اي افـزایش خواهـد    در حالیکه واردات سیمان را به میـزان قابـل مالحظـه   . تاثیر بسیار جزیی دارد
  .داد

  مقدمه
با طرح یـک الگـوي دسـتگاه معـادالت اقتصادسـنجی همزمـان اقـدام بـه         مقاله در این 

و قیمت سیمان ) ت و صادراتواردا(بررسی اثر تغییر تعرفه بر متغیرهاي تولید، مصرف، تجارت 
روش اتخاذ شده یک الگوي رفتاري همزمان است که اثر تغییرات قیمت ناشی از . خواهیم نمود

دهد و بطور همزمـان آن را در رفتـار تولیـد و مصـرف و      مازاد عرضه یا تقاضا را مد نظر قرار می
ســیاق نــوینی در بــا ایــن خصوصـیت نــام ایــن الگــو را کــه  . دارد بازرگـانی ســیمان ملحــوظ مــی 

 Dynamic Disequilibrium  »عـدم تعـادل  پویـاي  الگـوي تعـدیل   «الگوسازي نیـز دارد بـا نـام    

Adjustment Model (DDAM)   بررسـی قیمـت، تولیـد،    یـن الگـو بـراي    ا. 1نمـاییم  معرفـی مـی
نماید و پـس از   استفاده می 1342-1381هاي سالهاي  مصرف، واردات و صادرات سیمان از داده

  .سازي الگوي مزبور بررسی خواهیم نمود آن آثار تغییر تعرفه بر صنعت سیمان را با شبیه برآورد
الگو شاهد نوسـاناتی بـوده اسـت، اگرچـه      1342-1381تولید سیمان در ایران در دوره 

در واقـع صـنعت سـیمان بـدلیل     . دوره افزایش یافته استاین در خالل   %10بطور متوسط ساالنه 
دیت هاي وارداتی در برخی از سالها بیش از ظرفیت اسمی نیز تولیـد نمـوده   فشار تقاضا و محدو

با شوك افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهاي نفتی تولید  1353-57در خالل سالهاي . است
سیمان شدیداً افزایش یافت اما پس از آن در خالل جنـگ بواسـطه خرابیهـاي جنـگ و کمبـود      

 1367، در خـالل سـال    -%6/3سیمان شاهد رشـد منفـی    صنعت. منابع ارز خارجی کاهش یافت
 

 CDنگاه کنید بـه کتـاب و    .در بارسلون اسپانیا ارائه گردید 2004این الگو اولین بار در کنفرانس سیمان اروپا  -1
  :مجموعه مقاالت کنفرانس

B. Bidbad, N.Kalbasi Anaraki, “Effects of Iran’s WTO Accession on the cement Industry”, 
presented at the 4th European Cement Conference, March 2004, Barcelona, Spain. Propubs 
publication company, U.K.. 
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بواسطه وجود ظرفیتهاي بالاستفاده و کاهش کارآیی بوده اما پس از پایان جنـگ تولیـد سـیمان    
 1369در سـال  %  7/16روند صعودي یافت و گسترش فعالیتهاي بخش ساختمان رشـد تولیـد بـه    

امـا در  . از رشد تقاضا فزونی گرفـت  1376با تاسیس واحدهاي جدید رشد عرضه از سال . رسید
گذاري دولتـی   عین حال عدم دسترسی به بازارهاي بین المللی و محدودیتهاي صادراتی و قیمت
  .تولید کنندگان را ناچار به اتخاذ سیاستهاي مقطعی و نامطمئن در تولید نموده است

  )برحسب دالر(مقایسه قیمتهاي کنترل شده با قیمتهاي جهانی 
 قیمت جهانی  قیمت در ایران به دالر کنترل شده در هر تن به ریالقیمت  سال 

1361  3100  1/24  69/56  
1362  3100  2/23  61/55  
1363  3100  2/22  18/57  
1364  3700  4/27  92/55  
1365  3700  6/31  78/54  
1366  3700  5/23  41/54  
1367  4200  2/16  80/54  
1368  4200  4/12  80/54  
1369  4200  07/10  34/55  
1370  10000  7/17  46/55  
1371  10500  9/14  30/55  
1372  20000  7/18  36/56  
1373  25000  2/15  88/61  
1374  33500  6/16  84/67  
1375  42000  7/17  89/70  
1376  55000  1/19  46/73  
1377  71500  7/20  45/76  
1378  85800  7/17  27/78  
1379  102960  1/17  56/78  

B. Bidbad, N.Kalbasi Anaraki, 2004. 
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گیـرد چـرا کـه     تجارت جهانی سیمان نسبت به تولید آن در سطح نسبتاً نازلی قـرار مـی  

واردات سـیمان در ایـران در   . شـود  مواد اولیه مورد نیاز براي تولید در اغلب کشـورها یافـت مـی   
طــــول دوره مــــورد بررســــی 

باستثناء اواسـط  ) 1381-1342(
ــه صــفر   1350دهــه  ــک ب نزدی

امــا ایــن رونــد در . بــوده اســت
ــالهاي   ــالل سـ  1354-1374خـ

تغییرات زیادي یافـت و بـدلیل   
سیاستهاي اعمال شده منجر بـه  
کاهش کـارآیی تولیـد سـیمان    

ــد  ــز گردی ــه  . نی ــط ده در اواس
ــه    1350 ــادر ب ــی ق ــد داخل تولی

پاسخگویی به افزایش تقاضاي 
ــذا واردات   ــود و لـ ــیمان نبـ سـ

نسبت به سال  1356درصدي را در خالل سال  134سابقه رشد  سیمان افزایش یافت و رکورد بی
نسبتاً با ثبـات بـوده    1370و  1360اگرچه واردات سیمان در خالل سالهاي دهه . قبل تجربه نمود

 اما طی سالهاي اخیر بواسطه رونق فعالیتهاي زیربنـایی و افـزایش فعالیتهـاي سـاختمانی و کمبـود     
صـادرات سـیمان در ایـران تـابع موانـع      واردات و . تولید سـیمان داخلـی رونـد صـعودي داشـت     

اي فراوانی بوده است و حتی در برخی از سالها در دوران جنـگ، صـادرات    اي و غیرتعرفه تعرفه
هـاي صـادراتی و معافیتهـاي     اگرچه انگیزه . هاي بازرگانی و معادن بود منوط به مجوز وزارتخانه

ها و ممنوعیـت هـاي صـادراتی    معرفی شدند، عـدم ثبـات سیاسـت گـذاری     1366مالیاتی در سال 
به عنوان مثـال صـادرات انـواع سـیمان و کلینکـر در      . اند همواره به سطح پایین صادرات گردیده

بـا توجـه بـه زیانهـاي ایجـاد شـده ناشـی از اتخـاذ ایـن          . ممنوع اعالم شد 1376و  1375سالهاي 
  .ها اقدام نمود سیاست، دولت در سالهاي بعد نسبت به حذف این ممنوعیت

  صادرات و واردات سیمان ایران برحسب تن
 )1963-2003( 1342- 1382در دورة 
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و  1360هـاي   قیمتهاي دستوري و اداره شده تحمیلی بر صـنعت سـیمان در خـالل دهـه    
منجر به کاهش رشد تولید سیمان در کشور در مقایسه با سایر کشورهاي در حـال توسـعه    1370
ریـزي   در دوران پس از جنگ، توزیع و قیمت گـذاري سـیمان تحـت کنتـرل کمیتـه برنامـه      . شد

براساس مقررات این کمیته تولیدکننـدگان  . ریزي قرار داشت رنامهسیمان در سازمان مدیریت و ب
 1367با پایـان جنـگ در سـال    . بایست تولید خود را به وزارت بازرگانی تحویل دهند سیمان می

قیمتهاي کنترل شده . بندي قرار گرفت توزیع سیمان به وزرات صنایع منتقل و تحت سیستم جیره
  . تیک مسئلۀ عمده در صنعت سیمان اس

شـود قیمـت کنتـرل شـده بـراي سـیمان در خـالل         چنانچه در جدول فوق مالحظه مـی 
به عنوان مثـال قیمـت   . المللی دارد اي با قیمتهاي بین ثابت بوده و تفاوت عمده 1361-66سالهاي 

دالر در هر تن بوده در حالیکـه   1/17معادل ) میالدي 2000( 1379کنترل شده در ایران در سال 
ها در کشور ما در سطحی معادل  بعبارتی قیمت. دالر در تن بوده است 5/78عادل قیمت جهانی م

4
  .المللی قرار دارد قیمتهاي بین  1

هردو قیمت سیمان . نماید المللی سیمان را مقایسه می نمودار زیر دو قیمت داخلی و بین
قیمت سیمان ایران با استفاده از نرخ ارز مـؤثر  باشند و  المللی براي هر تن به دالر می داخلی و بین

  : صادراتی براي کاالهاي غیرنفتی به دالر تبدیل شده است
و بدلیل شکاف فزاینده میان قیمت تمام شده و  1371با یکسان سازي نرخ ارز در سال 

بـا آغـاز برنامـه خصوصـی     . اي بر قیمتهاي داخلی ایجـاد شـد   قیمت کنترل شده فشارهاي فزاینده
هـاي   سازي و افـزایش هزینـه  

انرژي و پرسنلی و بـا تفـاوت   
ــازار رســمی و  نرخهــاي ارز ب
بازار آزاد، بنگاههـاي زیانـده   

هاي خود  قادر به تحمل هزینه
از آن موقـع قیمتهـاي   . نبودند

تعادلی توسط کمیته تولیـد و  
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ن، توزیـع سـیمان شـامل نماینـدگانی از سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگا          
اي  وزارت صنایع و سازمان برنامه از طریق حاصل جمع قیمت دفتري بـا یـک نـرخ سـود حاشـیه     

ظرفیـت اسـمی   % 90بـر ایـن اسـاس تولیدکننـدگان قـادر بودنـد تولیـد بـیش از         . شود حاصل می
ریـال بـه    8000کارخانجات را شخصاً توزیع کنند و کارخانجـات سـیمان موظـف بـه پرداخـت      

بعالوه سازمان حمایت از مصرف کنندگان . سیمان تحویل شده بودند وزارت صنایع براي هرتن
و تولید کنندگان براساس فرمول زیر مبلغی را از تولید کنندگان براي هرتن سـیمان فـروش رفتـه    

  :کرد اخذ می
سهم سازمان حمایت از مصرف =  0/ 9)* قیمت فروش رفته( –) قیمت تمام شده+ ریال 5000(

  انکنندگان و تولیدکنندگ
 1درصد حاشیه سـود،   15در عین حال قیمت مصرف کننده با جمع قیمت تمام شده با 

ریال حـق وزارت امـور    4000درصد حق وزارت آموزش و پرورش و  2شهرداري،  درصد حق
درصـدي بـراي    15اگرچه در نظر گرفتن حاشیه سود . اقتصادي و دارایی در نظر گرفته شده بود

هاي انرژي و پرسنلی شده بود اما از جبران  کل مالی پوشش هزینهتولیدکنندگان منجر به حل مش
ــود  هــاي ســرمایه هزینــه ــاتوان ب ــراي  بعــالوه در ایــن روش قیمــت. اي ناشــی از اســتهالك ن هــا ب

  .تر خواهد بود تر که قیمت تمام شده کمتري دارند پایین کارخانجات قدیمی
ر خـالل سـالهاي پـس از    شود قیمت سیمان د همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

قیمتهـاي کنتـرل شـده     1370در عین حال از اوائـل سـالهاي دهـه    . جنگ نسبتاً با ثبات بوده است
  .شدیداً افزایش یافت

کارخانجات سیمان و آمارهاي کـالن اقتصـادي نظیـر     آمار مربوط به صنعت سیمان از
GDP   اي بانـک مرکـزي و   از آمارهـ .... ، شاخص قیمت عمده فروشی سیمان، نـرخ ارز مـوثر و

متغیرهاي . آمار مربوط به تولید و قیمت جهانی سیمان ازآمارهاي تجارت جهانی اخذ شده است
  : استفاده شده عبارتند از

IRYCD  =تولید سیمان ایران  
IRIMP  =واردات سیمان ایران بر حسب تن  
IREXP  = صادرات سیمان ایران  
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WPRICE  = قیمت جهانی سیمان  
IRPRICE  =ریال در تن(مصوب کنترل شده سیمان  قیمت(  

IRWPRICE  = شاخص قیمت عمده فروشی سیمان ایران  
IRGDP  = 1361تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت عوامل به قیمت ثابت 

IRGDPNF = 1361غیرنفتی به قیمت عوامل به قیمت ثابت تولید ناخالص داخلی  
IREENOIL  = نرخ ارز موثر در ایران  

EXCESS  =تغییر در موجودي انبار سیمان در ایران  
NCAPACITY  = ظرفیت اسمی تولید سیمان در ایران  

CONSD  = مصرف سیمان از محل تولید داخلی  
رقمی دارند متغیرهاي مجازي هسـتند کـه دو رقـم     4یا  2شروع شده و اعداد  Dمتغیرهایی که با 

آن ي دهنـد کـه بـراي سـالها     ا نشان میاي ر اول سال شروع دوره و دو رقم دوم سال اختتام دوره
داراي دو  Dاگـر متغیـر   . دوره رقم یک و سالهاي خارج از آن دوره رقم صفر لحاظ شده اسـت 
  .  رقم باشد، نشاندهندة سالی است که مقدار متغیر مجازي برابر یک است

گیري اثر کاهش نرخهاي تعرفه بر تولیـد، مصـرف و تجـارت بـا تاکیـد بـر        براي اندازه
ات همزمان قیمت ناشی از الحاق ایران به سـازمان تجـارت جهـانی مـدل تعـدیل عـدم تعـادل        اثر

  :زیر طراحی شد (DDAM)دنیامیکی 
1. IRIMP=C(10)+C(11)*IRGDP+C(12)*IREENOIL*WPRICE/IRWPRICE+C

(13)*IRIMP(-1)+ C(14)*D5972*IRIMP(-1)+C(15)*D77+ 
C(16)*D79+C(76)*D7905 

2. IREXP=(1-D7286)*(C(21)*NCAPACITY+C(22)*IREENOIL* 
WPRICE/IRWPRICE+ C(23)*IREXP(-1))+C(24)*D0205+C(25)*D71 

3. LOG(IRYCD)=C(30)+C(31)*LOG(IRWPRICE)+C(32)*LOG(NCAPACIT
Y)+ C(33)*LOG(IRYCD(-1)) 

4. LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(IRWPRICE)+C(42)*LOG(IRGDPNF)
+ C(43)*@TREND+ C(44)*D5978 

5. LOG(IRWPRICE) =(C(51)*EXCESS+C(52)*LOG(IRWPRICE(-1)))* 
(1+C(53)*D9405) 

6. EXCESS=IRYCD+IRIMP-CONSD-IREXP 
7. TBALANCE = IREXP-IRIMP 

ارتباطات درونـی مـدل   . اتحاد تشکیل شده است 2معادلۀ استوکستیک و  5این مدل از 
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معادلـه اول  بدین شکل است که واردات، صادرات، تولید و مصرف داخلی سیمان توسط چهار 

تغییـرات قیمـت   . کنـد  شوند و اتحاد ششـم تغییـرات در موجـودي انبـار را محاسـبه مـی       تعیین می
گـردد و   سیمان در معادله پنجم که یک معادل تفاضلی است از تغییرات موجودي انبار تعیین می

ولیـد،  مجدداً قیمت سیمان بطور همزمان بدیل حضور متغیر قیمت در چهارمعادله اول بر مقادیر ت
به عبارت دیگر بستار الگـو بـا متغیـر قیمـت     . گذارد مصرف، واردات و صادرات سیمان تأثیر می

  .شود کامل می
  براي صنعت سیمان درایران DDAMخالصۀ نتایج برآوردشده مدل 

 IRIM IREXP IRYCD CONSD IRWPRICE  متغیروابسته         متغیرهاي مستقل 
 

IRGDP 61/1  
)12/4(      

IREENDNOIL  167-  
)4/3-(  

6/27  
)44/2(    

IRIMP(-1)  55/0  
)3/11(      

NCAPACITY  
  

69/0  
)27/2( 

27/0  
)87/3( 

  

IREXP(-1)  
  

32/0  
)97/1( 

   

IRWPRICE  
   

02/0  
)41/2( 

20/0-  
)51/7(- 

08/1  
)13/62( 

IRYCD(-1)  
   

59/0  
)25/2(   

EXCESS  
     

8-E 46/8  
)55/2(  

R-Squared  97/0  88/0 99/0 99/0 99/0 

Durbin-Watson 29/1  76/1 10/2 34/1 20/1 
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اند و خالصۀ نتایج برآورد شده در جـدول   برآورد شده OLSتمامی معادالت به روش 
ارتباط مثبت   GDPدهد که واردات سیمان با  نتایج برآورد شده نشان می. اند زیر نشان داده شده

دهـد   معادالت صادرات نشان مـی . باط منفی استو معنی دار و با نرخ موثر ارز واقعی داراي ارت
که صادرات سیمان در ارتباط مثبت و معنی داري با ظرفیت اسمی تولید سیمان و نرخ مـوثر ارز  

تولید سیمان داراي ارتباط مثبت و معنی داري با شاخص عمـده فروشـی قیمـت سـیمان     . باشد می
ا ظرفیـت اسـمی داراي ارتبـاط    امـ . باشد است اگرچه ضریب اهمیت قابل اغماض و کوچک می

مصرف داخلی در ارتباط منفـی و معنـی داري   . مثبت و معنی داري و با تولید داخلی سیمان دارد
نتـایج   .باشد می GDPبا شاخص قیمت عمده فروشی است و داراي ارتباط مثبت و معنی داري با 

  :تفصیلی برآورد الگو ذیالً آورده شده است
 System: SYS02 
Estimation Method: Iterative Least Squares 
Date: 01/31/04   Time: 11:23 
Sample: 1963 2002 
Included observations: 40 
Total system (unbalanced) observations 196 
Convergence achieved after 2 iterations 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C(10) 356713.0 89239.77 3.997242 0.0001 
C(11) 1.614763 0.391224 4.127468 0.0001 
C(12) -167.8328 49.08161 -3.419465 0.0008 
C(13) 0.553647 0.048830 11.33823 0.0000 
C(14) -2.844118 0.717737 -3.962618 0.0001 
C(15) 1575730. 118637.0 13.28195 0.0000 
C(16) -1029487. 139216.0 -7.394891 0.0000 
C(17) -465079.1 65039.66 -7.150699 0.0000 
C(21) 0.693379 0.305329 2.270925 0.0244 
C(22) 27.63896 11.29419 2.447184 0.0154 
C(23) 0.324899 0.164908 1.970181 0.0504 
C(24) 394125.0 47465.98 8.303316 0.0000 
C(25) 174850.0 45179.54 3.870114 0.0002 
C(30) 3.553863 0.626057 5.676581 0.0000 
C(31) 0.029530 0.012247 2.411316 0.0170 
C(32) 0.271043 0.069899 3.877621 0.0002 
C(33) 0.598896 0.082511 7.258341 0.0000 
C(40) 4.136804 0.553261 7.477131 0.0000 
C(41) -0.208590 0.027749 -7.517172 0.0000 
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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 
C(51) 8.46E-08 3.31E-08 2.557616 0.0114 
C(52) 1.089052 0.017527 62.13742 0.0000 
C(53) -0.040562 0.018605 -2.180109 0.0306 

Determinant residual covariance 3.07E+12   
Equation: IRIMP=C(10)+C(11)*IRGDP+C(12)*IREENOIL*WPRICE 
/IRWPRICE+ 
       C(13)*IRIMP(-1)+C(14)*D5972*IRIMP(-
1)+C(15)*D77+C(16)*D79+C(76)*D7905 
Observations: 39 
R-squared 0.977260     Mean dependent var 263560.7 
Adjusted R-squared 0.972125     S.D. dependent var 620654.5 
S.E. of regression 103623.4     Sum squared resid 3.33E+11 
Durbin-Watson stat 1.296946    
Equation: IREXP=(1-D7286)*(C(21)*NCAPACITY+C(22)*IREENOIL 
        *WPRICE/IRWPRICE+C(23)*IREXP(-1))+C(24)*D0205+C(25)*D71 
Observations: 39 
R-squared 0.885778     Mean dependent var 93074.18 
Adjusted R-squared 0.872340     S.D. dependent var 120420.2 
S.E. of regression 43025.50     Sum squared resid 6.29E+10 
Durbin-Watson stat 1.767650    
Equation: LOG(IRYCD)=C(30)+C(31)*LOG(IRWPRICE)+C(32) 
        *LOG(NCAPACITY)+C(33)*LOG(IRYCD(-1)) 
Observations: 39 
R-squared 0.995544     Mean dependent var 15.84935 
Adjusted R-squared 0.995162     S.D. dependent var 0.927457 
S.E. of regression 0.064510     Sum squared resid 0.145656 
Durbin-Watson stat 2.109574    
Equation: LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(IRWPRICE)+C(42) 
        *LOG(IRGDPNF)+C(43)*@TREND+C(44)*D5978 
Observations: 40 
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     Sum squared resid 0.171278 
Durbin-Watson stat 1.347284    
Equation: LOG(IRWPRICE) =(C(51)*EXCESS+C(52)*LOG(IRWPRICE(-
1)))* 
        (1+C(53)*D9405) 
Observations: 39 
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R-squared 0.994469     Mean dependent var 2.031391 
Adjusted R-squared 0.994161     S.D. dependent var 1.888493 
S.E. of regression 0.144301     Sum squared resid 0.749616 
Durbin-Watson stat 1.205921    

  
ورد شده نمودارهاي زیر معادالت فوق را به شکل روندهاي زمانی مقادیر واقعی و برآ

  . دهند و پسماندهاي رگرسیون نشان می
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سـازي   ها بر صنعت سیمان اقدام به شبیه تعرفه
سـازي   بـا انجـام شـبیه   . نماییم الگوي فوق می

ــس الگــو را  (ex-post simulation)نگــر  پ
با ایـن  . کنیم حل می 1372-81سالهاي براي 

ده و در مقابـل  حل جواب کنترل بدست آمـ 
هاي داخلی و خارجی سیمان بـه میـزان    کنیم که در آن تعرفه آن سناریوي دیگري را تعریف می
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سناریو بـا هـزار مرتبـه     سازي استوکستیک و دینامیک این دو با شبیه. اند کاهش یافته% 69و % 14

اي دوره زمـانی  از آنجا که آمارهـاي نـرخ تعرفـه بـر    . کنیم تکرار جوابها را با یکدیگر مقایسه می
مورد نظر در دسترس نیست، بمنظور بررسی اثرات کاهش نـرخ تعرفـه نـرخ ارز مـؤثر را کـه بـه       

گردد را بـراي واردات و صـادرات    معنی مضرب بهاي واحد معاملۀ کاالي مورد مبادله  تلقی می
در براي انجام این کار نرخ ارز موثر در معادالت واردات و صادرات مدل ضـرب . کاهش میدهیم

)α -1 (  شده در حالیکهα  است سازمان تجارت جهانیمیزان کاهش نرخ تعرفه بدلیل الحاق به .
  :اند این تغییرات در زیر نشان داده شده

Model for Baseline (Control) Solution  
1. IRIMP=356712.9+1.614*IRGDP-167.8* IREENOIL* WPRICE/IRWPRICE+ 

0.553 *IRIMP(-1)-2.844*D5972*IRIMP(-1)+1575730.3*D77-1029487.0*D79-
465079.0*D7905 
@INNOV IRIMP  103623.3 

2. IREXP=(1- D7286)*(0.693*NCAPACITY+27.638 *IREENOIL* 
WPRICE/IRWPRICE+0.324*IREXP(-1))+ 394125.0* D0205+ 174849.9*D71 
@INNOV IREXP  43025.4 

3. LOG(IRYCD)=3.553+0.029*LOG(IRWPRICE)+0.271*LOG(NCAPACITY)+0.59
8*LOG(IRYCD(-1)) 
@INNOV IRYCD  0.064 

4. LOG(CONSD)=4.136-
0.208*LOG(IRWPRICE)+0.910*LOG(IRGDPNF)+0.059*@TREND-
0.267*D5978 
@INNOV CONSD  0.069 

5. LOG(IRWPRICE)=(8.456e-08*EXCESS +1.089* LOG(IRWPRICE(-1)))*(1-
0.040*D9405) 
@INNOV IRWPRICE  0.1443005985 

6. @IDENTITY EXCESS=IRYCD+IRIMP-CONSD-IREXP 
7. @IDENTITY TBALANCE=IREXP- IRIMP 
 
Model for Alternative Scenario Solution 
1. IRIMP=356712.9+1.614*IRGDP-167.8*(1-0.69)* IREENOIL* 

WPRICE/IRWPRICE+0.553*IRIMP(-1)-2.844* D5972*IRIMP(-
1)+1575730.3*D77-1029487.0*D79-465079.0*D7905 
@INNOV IRIMP103623.3 

2. IREXP=(1-D7286)*(0.693*NCAPACITY+27.638*(1-0.14)* 
IREENOIL*WPRICE/IRWPRICE +0.324*IREXP(-1))+ 
394125.0*D0205+174849.9*D71 
@INNOV IREXP43025.4 

3. LOG(IRYCD)=3.553+0.029*LOG(IRWPRICE)+0.271*LOG(NCAPACITY)+0.59
8*LOG(IRYCD(-1)) 
@INNOV IRYCD0.06451036764 
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4. LOG(CONSD)=4.136-0.208*LOG(IRWPRICE)+ 
0.910*LOG(IRGDPNF)+0.059*@TREND-0.267*D5978 
@INNOV CONSD0.069 

5. LOG(IRWPRICE)=(8.456e-08*EXCESS+1.089* LOG(IRWPRICE(-1)))*(1-
0.040*D9405) 
@INNOV IRWPRICE0.144 

6. @IDENTITY EXCESS=IRYCD+IRIMP-CONSD-IREXP 
7. @IDENTITY TBALANCE=IREXP-IRIMP 
بمنظور اندازه گیري میزان کاهش نرخهـاي تعرفـه از تعرفـه واردات کاالهـاي صـنعتی      

. کنـیم  در کشورهاي  در حال توسـعه اسـتفاده مـی    سازمان تجارت جهانیقبل و پس از الحاق به 
ه و با عنایت به مطالعـات  هاي کاهش یافته براي دنیاي توسعه یافته و در حال توسع براساس تعرفه
کـاهش  % 14کاهش تعرفه بر واردات سیمان از کشورهاي در حال توسعه و  69/0قبلی نسبت به 

 خامیاگرچه این ارقام برآوردهاي . کنیم براي صادرات به کشورهاي در حال توسعه استفاده می
   .توانند شماي کلی اثرات الحاق را بر صنعت سیمان نشان دهند هستند اما می

مقادیر هر دو سناریو و اختالف آنها با یکدیگر در مورد متغیرهـاي درونـزا در جـدول    
  :اند زیر آورده شده

 1993 1994 1995 1996 1997 
 1372 1373 1374 1375 1376 

CONSD      
      Actual 16206554 16266473 15678350 17107958 18931072 
      Baseline 16037884 15902430 17018563 18799138 19654592 
         S.E. 1895308 1778554 1998893 2425842 2587788 
      Scenario 1 15976223 15679965 16906397 18632374 19564776 
         S.E. 1844899 1706401 1896838 2218463 2552745 
EXCESS      
      Actual -122047 -254573 484747 184983 -467738 
      Baseline -653809 337059 -631364 -1932532 -1376182 
         S.E. 2543281 2515181 2705736 3178829 3473077 
      Scenario 1 -353901 788030 -196046 -1405451 -1019106 
         S.E. 2475059 2410685 2555826 2890406 3327974 
IREXP      
      Actual 111239 134488 197054 260388 235238 
      Baseline 86759 128144 152419 180749 206906 
         S.E. 46090 46387 47534 53072 51064 
      Scenario 1 78532 120113 138204 169730 194205 



  مجموعه مقاالت    258
 1993 1994 1995 1996 1997 
 1372 1373 1374 1375 1376 

         S.E. 45263 45866 46397 47404 47280 
IRIMP      
      Actual 46985 7876 6205 7717 1369 
      Baseline 98823 31597 -52485 -66917 -36401 
         S.E. 141048 143723 164024 190253 201540 
      Scenario 1 291764 239516 210658 227560 251176 
         S.E. 106942 108506 106966 114738 117116 
IRWPRICE      
      Actual 48 56.4 68.2 85.3 100 
      Baseline 40.1 61 67.3 75.2 99.4 
         S.E. 11.9 18.1 20.1 24.9 34.1 
      Scenario 1 41 63.2 69.3 77.4 101.7 
         S.E. 12 17.5 19.8 24.5 35 
IRYCD      
      Actual 16148761 16138512 16353946 17545612 18697203 
      Baseline 15372011 16336036 16592102 17114271 18521717 
         S.E. 1063350 1127597 1118926 1165228 1255579 
      Scenario 1 15409091 16348591 16637895 17169092 18488699 
         S.E. 1092215 1180911 1124833 1183494 1282321 
TBALANCE      
      Actual 64254 126612 190849 252671 233869 
      Baseline -12064 96547 204903 247666 243306 
         S.E. 156447 160653 183615 218804 228204 
      Scenario 1 -213231 -119403 -72455 -57830 -56971 
         S.E. 118499 123734 121384 129132 135799 

  
 1998 1999 2000 2001 2002 
 1377 1378 1379 1380 1381 

CONSD      
      Actual 19583744 19500937 22095048 25268341 27401937 
      Baseline 20660799 21119947 22179957 22987199 26442721 
         S.E. 2795845 2892428 3153050 3566378 4324011 
      Scenario 1 20407961 20885806 22170449 22716277 26485278 
         S.E. 2651939 2814842 3110629 3361313 4625671 
EXCESS      
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 1998 1999 2000 2001 2002 
 1377 1378 1379 1380 1381 

      Actual -520582 -235484 -298363 -373231 -1201499 
      Baseline -1178608 -490759 -763234 1109860 -57875 
         S.E. 3802322 3931406 4260335 4836064 6000669 
      Scenario 1 -530351 47128 -413340 1691128 176323 
         S.E. 3506234 3732775 4017888 4483017 6098156 
IREXP      
      Actual 261208 122375 155087 194850 610693 
      Baseline 207866 225355 190251 183278 612082 
         S.E. 53496 53706 60049 53014 63026 
      Scenario 1 191684 210607 173976 173039 603892 
         S.E. 47773 49995 53907 48096 60812 
IRIMP      
      Actual 917 4633 5906 8234 9944 
      Baseline -49132 -66666 -43403 101500 54936 
         S.E. 218589 234663 251001 215611 291782 
      Scenario 1 251709 251855 275379 333432 344262 
         S.E. 118803 115158 128777 109627 141848 
IRWPRICE      
      Actual 126.9 158.4 195.8 220.9 254.2 
      Baseline 120.3 164 204.2 299.6 326.4 
         S.E. 45.5 64.3 82.5 133.1 173.7 
      Scenario 1 126 168.3 207.1 312.5 331.3 
         S.E. 44.4 62.2 80.4 133.9 175.9 
IRYCD      
      Actual 19323453 19383195 21945867 25081725 26801188 
      Baseline 19739188 20921209 21650377 24178838 26941992 
         S.E. 1373053 1460966 1524408 1787449 2046775 
      Scenario 1 19817585 20891687 21655705 24247013 26921232 
         S.E. 1399806 1495200 1498530 1703712 2072341 
TBALANCE      
      Actual 260291 117742 149182 186615 600749 
      Baseline 256998 292021 233654 81778 557145 
         S.E. 250681 267514 291900 248578 338083 
      Scenario 1 -60025 -41247 -101403 -160392 259630 
         S.E. 137472 135965 156101 127913 179772 
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زاي الگـو نشـان    سازي دو جواب در نمودارهاي زیر براي متغیرهـاي درون  مقایسۀ شبیه

  :اند داده شده
  
  
ها ناشی از الحاق ایران بـه سـازمان    دهد که اثر کاهش تعرفه لعه انجام شده نشان میمطا

تجارت جهانی اثرات قابل اغماضی بر تولید و مصرف داخلی داشـته و بـر صـادرات سـیمان نیـز      
اي افـزایش خواهـد    در حالیکه واردات سیمان را به میـزان قابـل مالحظـه   . تاثیر بسیار جزیی دارد
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  . داد
  گیري نتیجه خالصه و

از . الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از دو جنبۀ کیفی و کمی قابل بررسی است
هاي  ذیرفتن موافقتنامهپشود که ایران در راستاي  ی این الحاق عمالً باعث مییفجنبۀ کلحاظ 

یرد مالی و اقتصادي خود بپذ، اصالحاتی را در ساختار حقوقیالزاماً باید سازمان تجارت جهانی 
از طرف دیگر حرکت ایران با جهت . شودبهبود ساختار اقتصاد ایران سبب تواند  که این امر می

ه در بلند مدت آثار حسن زیادي بر اقتصاد ایران کحرکت اقتصاد جهان همسو خواهد شد 
ی به دلیل اینکه ایران یک کشور صادر کنندة نفت است و نفت از از بعد کم. خواهد گذاشت

خارج است و نسبت صادرات به واردات ایران  سازمان تجارت جهانی تمول مقررااقالم مش
اگر باعث افزایش نرخ  سازمان تجارت جهانیبه الحاق ایران  باشد بسیار کم و در حدود ربع می

رشد صادرات و واردات به صورت یکسان هم شود چون واردات بسیار بیشتر از صادرات 
هر حال   به .خواهد شدنیز بازرگانی خارجی ایران ر شدن تراز بدتغیرنفتی است نتیجتاً باعث 

ري نیست و الحاق به ها قابل تس علیرغم این وضعیت کلی براي اقتصاد کشور به همۀ بخش
ها یا حتی کاالها را  ها یا زیربخش تواند تراز تجاري برخی از بخش می سازمان تجارت جهانی

 . بهبود دهد

ایران به سازمان تجارت جهانی بر بازرگانی خارجی از دو  هاي کمی آثار الحاق جنبه
ها بر عوامل تولید  منظر اول از اثر اعمال قیمتهاي جهانی و حذف یارانه. منظر قابل بررسی است

داخلی و نتیجتاً بهاي تمام شدة محصوالت بر قابلیت رقابت کاالهاي داخلی و خارجی پیدا 
در اثر الحاق به آن سازمان است که قیمت کاالهاي  ها منظر دوم اثر کاهش تعرفه. شود می

داخلی و خارجی را در خارج و داخل کشور تغییر داده و سبب تغییر در میزان صادرات و 
  . گردد واردات می

دهد که واردات سـیمان بـا تولیـد ناخـالص داخلـی ارتبـاط        نتایج برآورد شده نشان می
معـادالت صـادرات نشـان    . داراي ارتباط منفـی اسـت  مثبت و معنی دار و با نرخ موثر ارز واقعی 

دهد که صادرات سیمان در ارتباط مثبت و معنی داري با ظرفیت اسمی تولیـد سـیمان و نـرخ     می
تولید سیمان داراي ارتباط مثبت و معنی داري با شاخص عمده فروشی قیمـت  . باشد موثر ارز می
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امـا ظرفیـت اسـمی داراي    . باشـد  سیمان است اگرچه ضریب اهمیت قابل اغماض و کوچک می

مصرف داخلی در ارتباط منفی و معنی . ارتباط مثبت و معنی داري و با تولید داخلی سیمان دارد
 .باشد می GDPداري با شاخص قیمت عمده فروشی است و داراي ارتباط مثبت و معنی داري با 

هـا   جهانی از بعد کاهش تعرفه دهند که الحاق ایران به سازمان تجارت سازیها نشان می نتایج شبیه
  :منجر به
  .شود تغییري در مصرف داخلی سیمان نمی §
 .داراي اثرات قابل اغماض بر صادرات سیمان است §

 .دهد اي افزایش می واردات سیمان را به مقدار قابل مالحظه §

ها توسط عرضه و تقاضا بطور دینامیک انجام شده و بعد از الحاق بـه سـازمان    تعدیل قیمت §
 .شود ت جهانی با سرعت بیشتري تعدیل میتجار

 .ها بر عرضه سیمان پس از الحاق بسیار جزیی خواهدبود تاثیر کاهش تعرفه §

در مجموع الحاق به سازمان تجارت جهـانی ممکـن اسـت کسـري تـراز تجـاري سـیمان را         §
 .تشدید نماید

ن بـه سـازمان   ها ناشی از الحاق ایرا دهد که اثر کاهش تعرفه مطالعه انجام شده نشان می
تجارت جهانی اثرات قابل اغماضی بر تولید و مصرف داخلی داشـته و بـر صـادرات سـیمان نیـز      

اي افـزایش خواهـد    در حالیکه واردات سیمان را به میـزان قابـل مالحظـه   . تاثیر بسیار جزیی دارد
اي و  هاي و غیرتعرفـ  گفتنی است ایران نیز به عنوان یـک کشـور منطقـه کـه بـا موانـع تعرفـه       . داد

حمایتهاي دولتی بسیاري مواجه است بایـد هرچـه سـریعتر نسـبت بـه حـذف ایـن موانـع و آغـاز          
مذاکرات مبادرت نماید تا از منافع حاصل از عضویت از قبیـل دسترسـی بـه بازارهـاي جهـانی و      

  .گذاري خارجی منتفع شود امکان رشد سرمایه
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  متغیرهاي درونزا
Obs CONSD IREXP IRIMP IRWPRICE IRYC EXCESS TBALANCE 
1963 713813 46097 23088 0.86 759000 -23919 23009 
1964 1026615 101410 24348 0.89 1117000 -88087 77062 
1965 1286674 128509 19826 0.89 1419000 -104866 108683 
1966 1408032 92953 115584 0.89 1495000 16646 -22631 
1967 1472760 55094 39849 0.83 1515000 -28099 15245 
1968 1857419 42903 51131 0.8 1904000 11906 -8228 
1969 2301827 34352 22837 0.78 2342000 -5694 11515 
1970 2486935 96991 130771 0.78 2587000 36854 -33780 
1971 2578960 258720 79550 0.77 2830000 -186850 179170 
1972 3278005 24104 57965 0.77 3308000 39752 -33861 
1973 3433175 6500 302545 0.92 3423000 279370 -296045 
1974 4373823 2093 738337 1.32 4382000 742328 -736244 
1975 5333793 1169 1229807 2.05 5340000 1233676 -1228638 
1976 6006891 1 1375380 2.86 6005000 1373487 -1375379 
1977 6207956 1 2962348 3.83 6279000 3033390 -2962347 
1978 6103232 1 2086247 3.69 6178000 2161013 -2086246 
1979 7920619 1 209455 4.13 7887000 175834 -209454 
1980 8214550 1 150756 5.03 8124000 60204 -150755 
1981 9649085 1 161513 5.14 9537000 49426 -161512 
1982 10442866 178 85934 5.78 10344000 -13288 -85756 
1983 11286323 1 89805 6.02 11179000 -17520 -89804 
1984 11349440 97 16006 6.6 11237000 -96628 -15909 
1985 12508989 250 16445 5.82 12450000 -43044 -16195 
1986 12408662 621 2033 7.79 12381000 -26871 -1412 
1987 12564161 126886 15 8.05 12660000 -157918 126871 
1988 12144364 68990 2342 8.78 12200000 -80002 66648 
1989 12710421 170261 1272 9.77 12870000 -179671 168989 
1990 14929947 88019 1957 11.9 15020000 -84028 86062 
1991 15097686 47165 89978 15.73 15122000 19962 -42813 
1992 15172353 1 115047 30.02 15148000 90692 -115046 
1993 16206554 111239 46985 48 16260000 -122047 64254 
1994 16266473 134488 7876 56.37 16273000 -254573 126612 
1995 15678350 197054 6205 68.18 16551000 484747 190849 
1996 17107958 260388 7717 85.31 17806000 184983 252671 
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Obs CONSD IREXP IRIMP IRWPRICE IRYC EXCESS TBALANCE 
1997 18931072 235238 1369 100 18932441 -467738 233869 
1998 19583744 261208 917 126.9 19584661 -520582 260291 
1999 19500937 122375 4632 158.44 19505570 -235484.4 117742 
2000 22095048 155087 5905 195.82 22100954 -298363.0 149181 
2001 25268340 194849 8234 220.89 25276575 -373230.9 186615 
2002 27401937 610693 9943 254.244 27411881 -1201498.9 600749 
2003  402972 200000    202972 

  زا متغیرهاي برون
Obs IREENOIL IRGDP IRGDPNF NCAPACITY WPRICE 
1963  104.0080  61846.00  35574.75  3120.000  18.94000 
1964  103.9549  66246.20  37631.97  3120.000  18.88000 
1965  101.5673  76962.18  43690.28  3520.000  18.65000 
1966  95.34317  84987.05  46622.96  3820.000  18.47000 
1967  89.16115  94018.66  51286.98  5420.000  18.59000 
1968  64.75017  105772.9  56152.21  5920.000  18.71000 
1969  64.96589  119424.3  60519.27  6920.000  18.94000 
1970  64.15789  131171.0  65450.55  8020.000  19.71000 
1971  62.23029  148196.0  73471.05  8020.000  20.95000 
1972  61.56088  172334.7  87980.19  10120.00  22.70000 
1973  67.97192  181871.1  92495.33  13620.00  24.50000 
1974  67.57043  198939.0  114776.5  15870.00  29.53000 
1975  67.88136  210385.6  134228.6  18570.00  34.62000 
1976  68.49659  247688.8  160885.2  18570.00  37.75000 
1977  71.14584  244467.3  161778.2  21470.00  40.52000 
1978  70.30956  226182.7  166022.0  29820.00  45.38000 
1979  70.37914  210069.1  168622.4  42070.00  51.38000 
1980  107.8142  182277.7  164651.6  44570.00  56.57000 
1981  117.8205  172801.7  155848.8  49870.00  57.83000 
1982  128.2316  195191.3  158739.8  49870.00  56.69000 
1983  133.5097  219801.4  179288.7  53110.00  55.61000 
1984  139.2879  216342.4  181829.4  55110.00  51.78000 
1985  134.7422  220810.1  185522.2  56110.00  55.92000 
1986  116.7805  200560.1  169804.1  56110.00  54.78000 
1987  157.2398  197744.8  164496.9  56110.00  54.41000 
1988  258.4068  185288.4  151656.6  58110.00  54.80000 
1989  313.3532  196735.5  160254.8  58110.00  54.80000 
1990  416.9010  223664.2  181171.5  60400.00  55.34000 
1991  564.1219  251833.2  202426.4  60400.00  55.46000 
1992  701.1479  262538.8  212200.0  59800.00  55.30000 
1993  1064.652  258401.8  213843.8  60300.00  56.36000 
1994  1635.460  257495.9  217760.2  62600.00  61.88000 
1995  2015.037  264326.5  224805.0  65100.00  67.84000 
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Obs IREENOIL IRGDP IRGDPNF NCAPACITY WPRICE 
1996  2366.217  283095.6  240762.0  70700.00  70.89000 
1997  2874.296  292677.9  251005.2  77700.00  73.46000 
1998  3449.792  300699.0  258403.5  85470.00  76.45000 
1999  4839.972  306513.9  265425.7  94017.00  78.27000 
2000  6004.231  322278.4  277273.9  103418.0  78.56000 
2001  6094.593  333901.6  291247.0  113760.0  78.50000 
2002  8048.270  358610.3  323284.2  125136.0  76.00000 
2003  8200.000     NA     349146.0  120537.4  76.00000 
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 1سیمانتولید  (DRC)هزینۀ منابع داخلی 

  
  3نژاد مجید اسماعیل           2دکتر بیژن بیدآباد

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستاندانشگاه صنعتی امیرکبیر و ریزي و تحقیقات سیمان  دفتر برنامه
  

  ، تجارت، حمایت، سیمانDRC :کلیدواژه
  

  چکیده
ایـن شـاخص را بـراي صـنعت      DRCهاي محاسـبه   در این مقاله ضمن مروري بر روش

ولیـد  المللی عوامـل ت  هاي بین تولید سیمان در ایران از لحاظ قیمت. نمائیم سیمان ایران بررسی می
در حدود نزدیک به   DRCو سیمان و نرخ برابري ارز در شرایط حساسی قرار دارد که شاخص 

باشد و لذا باید این موضوع را مد نظر قرار داد که با تغییرات کمی شرایط رقابتی سیمان  یک می
نـد  بـا توجـه بـه اینکـه رو    . توانـد تغییـر یافتـه و حتـی از بـین بـرود       ایران در بازارهاي خارجی می

المللی در آتیـه سـبب خواهـد شـد کـه قیمتهـاي داخلـی عوامـل تولیـد بـه سـمت             سیاستهاي بین
سـیمان در خـارج کشـور تنـزل      دگانالمللی حرکت کند لذا توان رقابتی تولیدکنن هاي بین قیمت

به عبارت دیگـر در  . خواهد یافت و سود اسمی کمتري در رابطه با صدور سیمان خواهند داشت
ات سیمان داراي مزیت نسبی زیادي بـراي صـادرکنندگان سـیمان اسـت و در     حال حاضر صادر
نپذیرد  رتهاي فروش سیمان در داخل کشور با آزاد سازي قیمت سیمان صو صورتی که انگیزه

گیـري صـادراتی سـیمان خواهنـد      توان توقع داشت که تولیدکنندگان سیمان اقدام بـه جهـت   می
  .نمود

 

اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان که به مقاله برمبناي یک بررسی تفصیلی دربارة  این -1
ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه  سفارش شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و از طریق دفتر برنامه

 . صنعتی امیرکبیر انجام گردیده تدوین شده است
2-           http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 
  . کارشناس پژوهشی، پژوهشکدة پولی و بانکی -3

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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  مقدمه

گیري هزینۀ منابع داخلی تولیـد سـیمان    مزیت نسبی سیمان با اندازه به محاسبه مقالهدر این 
المللـی را   هدف ما در این بخش این است که بدانیم آیا سیمان ایران توان رقابت بین. پردازیم می

کار و (هاي اصلی  از مقایسه هزینه فرصت نهاده (DRC)دارد یا خیر؟ ضریب هزینه منابع داخلی 
در تولید یک کاال بـا ارزش افـزوده آن کـاال بـه قیمتهـاي مـرزي حاصـل         مورد استفاده) سرمایه

اي  اي نیروي کار،  قیمـت سـایه   اي ارز، قیمت سایه براي محاسبۀ این ضریب قیمت سایه. شود می
هاي قابل مبادله، قیمـت   اي نهاده اي ستانده صنعت، قیمت سایه خدمات عامل سرمایه، قیمت سایه

 DRCپردازیم و نهایتاً حساسیت  می DRCبل مبادله را تعیین و به محاسبۀ هاي غیرقا اي نهاده سایه
  . نمائیم را نسبت به تغییرات نرخ ارز و قیمت بررسی می

که شده است ارائه  (DRC) 1هزینه منابع داخلیتعاریف گوناگونی در معرفی شاخص 
   :شود آنها اشاره میاز ذیالً به چند مورد 

است از هزینه فرصت واقعی منابع داخلی که یک واحـد ارز   هزینه منابع داخلی معیاري -1
  .2کند خارجی را ایجاد یا صرفه جویی می

یا ) از طریق جایگزینی واردات(ارز خارجی  زاندا هزینه منابع داخلی بصورت هزینه پس -2
  .3شود تعریف می) از طریق صادرات(خارجی  هزینه کسب ارز

 هـاي خـالص داخلـی بـه ارزش     اي داده سـایه هزینه منابع داخلی عبارت از نسبت ارزش  -3
  . 4است هاي خالص مبادله شده اي ستانده سایه

فعالیت اقتصادي عبارت از ارزش افزوده به قیمتهاي داخلـی در  یک هزینه منابع داخلی  -4
  .5است مقایسه با ارزش افزوده به قیمتهاي جهانی

مـورد  ) کـار و سـرمایه  منـابع طبیعـی، نیـروي    (هـاي اصـلی    از مقایسه هزینه فرصت نهاده -5
) border price(استفاده در تولید یک کاال با ارزش افزوده آن کاال به قیمتهـاي مـرزي   

 

1Domestic Resource Cost. 
2 Bruno, M (1972). 
3 Greenaway D., Milner. 
4 Fane (1995)  .  

  .1982درویس،  - 5
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چنانچه مقدار ضریب از یک کوچکتر باشـد   .شود ضریب هزینه منابع داخلی حاصل می
انـد و در نتیجـه    به این معنی است که منابع مورد استفاده به شکل کارا بهره برداري شده

 DRCتولیدي در رقابـت جهـانی داراي مزیـت نسـبی اسـت و چنانچـه ضـریب         کاالي
دهد و اگر برابر  بزرگتر از یک باشد عدم مزیت نسبی کاال را در صحنه جهانی نشان می

یک باشد ارزش منابع داخلی استفاده شده برابر با همـان میـزان قابلیـت خریـد کـاال در      
 .بازارهاي جهانی است

اي ارز کمتر باشـد در نتیجـه تولیـد آن کـاال      ی کاالیی از نرخ سایهاگر هزینه منابع داخل
هزینه منابع داخلی هزینه فرصـت واقعـی منـابع داخلـی     به عبارت دیگر  .داراي مزیت نسبی است

یک واحد ارز خارجی است این معیار از طرف دیگر مشـابه  ) انداز یا پس(استفاده شده در تولید 
ه گذاري در یک فعالیت اقتصادي است که بـا معیـار نـرخ بهـره     معیار نرخ بازدهی داخلی سرمای

) NSP(با استفاده از آنها سـودآوري خـالص اجتمـاعی     وواقعی نسبت به هم قابل مقایسه هستند 
  .گردد میمشخص نیز ن فعالیت آ
  

  تجربی هزینۀ منابع داخلیطالعات مبرخی 
شـرایط کنتـرل    در ترکیـه جهـت ارزیـابی موقعیـت اقتصـادي      DRCاز روش  1کروگر

 1965از کنتـرل ارز را بـراي سـال     ناشـی هـاي اقتصـادي    هزینهوي . کند سیستم ارزي استفاده می
بـا اسـتفاده از اطالعـات قیمـت و      يو. دهد تا صنعت ترکیه را تحلیل کنـد  مورد بررسی قرار می

خلـی کروگـر   معیـار هزینـه منـابع دا   . کنـد  هزینه هر بنگاه اقدام به برآورد هزینه منابع داخلی مـی 
  .بصورت زیر است

fiffJiJ

JJhhiJhJjij

i

i
i Vrm

SVdSV
NVA
DCDRC

∑−∑−

∑∑+∑
==

1
 

DRCi   =بکار گرفته شده است کاال هر واحد از هزینه فرصت منابع داخلی که براي تولید.  
NVAi  =المللی عوامل تولید داخلی براي هر واحد محصول ارزش افزوده بین.   

Vji   = مقداري ازj  امین عامل تولید که در فعالیت تولیدi ورد استفاده واقع شده استم . 

 

1 A. O. Krueger 
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Sj =اي  قیمت سایهj امین عامل .  

dhi   = مقدارh امین کاالي غیرتجاري که در تولید کاالي بکار رفته است  
rf  = بازپرداختی بهf  امین عامل تولید خارجی  

Vfi  = مقداري ازfامین عامل تولید خارجی که براي تولید هر واحدi    شود میبکار گرفته.  
mji  =نهاده تجاري که در تولید  مقدارi    بکار گرفته شده و با قیمتهاي جهانی ارزشـگذاري شـده

  .است
  DRCبراي تعیـین مزیـت نسـبی صـنایع مختلـف ماداگاسـکار میـزان         1گرینوي و میلنر

بصـورت زیـر   ایشـان  مورد استفاده   DRC فرمول. نمایند را محاسبه می آنهامربوط به هر یک از 
  :است

DRC J = 
J

J

IVA
DC  

 DCj :داخلی تولید کاالي   هزینه J   درحالیکه قیمت عوامل بصورت هزینه فرصت از دست رفته
  0اجتماعی محاسبه شود

 IVAj    = ارزش افزوده در فعالیتJ به قیمتهاي جهانی که در مرز خروجی کشور محاسبه شود .  
براي پاکستان گندم و برنج  ،نیشکر ،مزیت نسبی پنبهبراي محاسبۀ  صاحبزادادري و چ
و نتیجه گرفتند که پاکستان در تولید هر چهار محصول . نمایند می استفاده DRCاز شاخص 

اما تخصیص نامناسب منابع در کشاورزي پاکستان باعث شده که منابع . داراي مزیت نسبی است
محصوالت با کارایی ند و به سمت تولید واز کاالها و محصوالت با مزیت نسبی باال دور ش

  :2بصورت زیر است ایشان فرمول محاسباتی مورد استفاده .دنکمتر رو
                         

( )
( )

J J

J J

DFC VNTB
P VTB M

−
+ −

 DRC J =   

: PJ المللی هر واحد محصول  قیمت بینJ  
MJ  :هاي وارداتی به قیمتهاي مرزي براي تولید یک واحد محصول  ارزش دادهJ  

(Pj-Mj) : ارز خارجی پس انداز شده یا بدست آمدهخالص .  
 

1- Greenway and Milner (1990).  
2
- Chaffar Chaudhry and Shamin a Sahibzada (1994). 
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DFCJ  : ارزش افزوده مستقیم عوامل داخلی در تولید کااليJ  
VNTBj  :هاي غیرقابل مبادله در محصـوالت فرعـی کـه بخشـی از تولیـد کـاالي        ارزش نهادهJ 

  .است
VTB  :هاي مبادله شدنی در محصوالت فرعی که بخشی از تولید یک واحد کاالي ارزش نهاده 

J است.  
ارزشیابی فعالیتهاي صادراتی چین و نوسازي صـنعتی آن از یـک فرمـول     رايب 1پرکنیز

   :ساده هزینه منابع داخلی جهت محاسبه مزیت نسبی کاالیی در هر استان استفاده کرده است

 
EERCB

BC

FF

TT 1
×

−
−

DRC= 

 CT  :هاي داخلی شرکت برحسب پول داخلی  هزینه نهاده  
 BT  :خلی شرکت برحسب پول داخلی فروش دا  

CF    :به دالر(هاي وارداتی شرکت به قیمت جهانی  هزینه (  
 BF  : به دالر( عایدات صادراتی شرکت (  
 EER  : نرخ موثر ارز 

و مقایســۀ آن بــا بررســی مزیتهــاي کشــاورزي در جمهــوري چــک و بلغارســتان بـراي  
 DRCگیري شدند و بر اساس معیار  زهاندا  DRCو  RCA2برحسب  ي نسبیاتحادیه اروپا مزیتها

اما براي تولیـدات   اي داراي مزیت نسبی هستند که این دو کشور در تولیدات غله شاهده گردیدم
روش محاسـبه بـه    .3دامی داراي مزیت نسبی نیستند و در بازارهاي جهانی توانایی رقابـت ندارنـد  

   :شکل زیر بوده است
  هاي غیر قابل مبادله و قابل مبادله هاي داده هزینه+ سرمایه هاي منابع اولیه داخلی کار و  هزینه

DRC= 
  )به ارز(ارزش افزوده به قیمتهاي مرزي 

اي تحت عنوان حمایـت و هزینـه حمایـت روش هزینـه منـابع داخلـی را        تابان در مقاله
 

1 - F.C.Perkins (1997). 
2 - Revealed Comparative Advantage 
3 - Journal of economic studies (2000), pp.500-550. 
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که  الگویی. براي تعیین عواید حاصل از تولید چهارده رشته فعالیت صنعتی در ایران بکار گرفت

تابان براي محاسبه هزینه منابع داخلی مورد استفاده قرار داد برگرفته از الگوي کروگر است کـه  
  : بصورت زیر در آمده است یراتیبا تغی

J
J

ij
i

J

njnnjJ
j FMP

DVa
DRC

∑∑ −−

∑+∑+
=

 V
  

Vj  :ي اي کلیه عوامل اولیه داخلی که مستقیما در تولیـد کـاال   ارزش سایهJ     مـورد اسـتفاده قـرار
  .گیرد می

 Vn  :اي تمام عوامل اولیه داخلی است کـه بطـور مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم در تولیـد        رزش سایها
  . شود مورد استفاده واقع می  Jامین داده غیرقابل مبادله بکار رفته در تولید کاالي  nیک واحد از 

j  p  :المللی سیف کاالي قیمت بینj   
Mij :االي هاي وارداتی در تولید یک واحد ک ارزش سیف نهادهs  

 anj : هاي غیرقابل مبادله جهت تولید یک واحد کاالي  ضریب داده براي دادهj   
fj :          پرداختی به خارجیان بابـت منـافعی از آنهـا کـه بطـور مسـتقیم در تولیـد یـک واحـدJ   بکـار
  .        رود می

 Dnj  :در تولیـد کـاالي    کـه مسـتقیماً    اي عوامل داخلی قابل مبادله ارزش سایهj رمسـتقیم در  و غی
  .رود بکار می nتولید کاالي 

گیـري مزیـت نسـبی و تـاثیر مـداخالت دولـت بـر         انـدازه راي نژاد و ضـرغامی بـ   موسی
در ایـن محاسـبه بـدلیل     .محصوالت عمده زراعی از شاخص هزینه منابع داخلی استفاده نمودنـد 
لی و وارداتی بـا عالمـت   اینکه تمام اقالم غیرقابل مبادله در صورت کسر و اقالم قابل مبادله داخ

نتـایج ایـن    .منفی در مخرج کسر قرار گرفتند باعث بزرگ شماري هزینه منابع داخلی شده است
براي هفت محصول گندم وگندم آبـی، ذرت، پنبـه، پیـاز     DRCدهد که ضریب تحقیق نشان می

هفـت  آبی، لوبیاي سفید و چیتی ،کمتر از یک است که به معناي وجود مزیـت نسـبی در تولیـد    
  .1محصول فوق است
گیري مزیتهاي محصوالت پتروشیمی خـارك روشـهاي مختلـف     اندازه جهتبهکیش 

 

 )1374( ضرغامی و موسی نژاد - 1
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DRC   و ضمن محاسبه نماید  می استفادهرا بررسی و DRC    ،براي تولیدات چهارگانـه گـوگرد
کمتـر از یـک   فـوق  براي هریک از چهار محصول   DRCپروپان، بوتان، پنتان، نتیجه گرفته که 

فرمـول مـورد   . 1در تولید این محصـوالت در عرصـه جهـانی توانـایی رقابـت دارد      کشور و است
 :عبارت است از DRCدر محاسبه وي استفاده 

eIMGP

TGC
DRC

i
s

s
cif

j

j
e

q

t

j
e
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r

n

i
J

).(

      OV NTG PVA

r

p

e

j
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j
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∑
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−

+++
=  

∑
n

i

j
iPVA :    هـاي اولیـه تولیـد شـامل نیـروي کـار زمــین و        مجمـوع ارزش افـزوده ریـالی نهـاده

  بکار رفته است  jخدمات که در تولید یک واحد کاالي 

∑
m

r

j
rNTG:مجموع ارزش ریالی تمام اقالم غیر قابل مبادله شامل آب و گاز و برق  

∑
p

e

j
eOVC :هاي سربار تولید که در فهرست اقالم قابل مبادلـه نمـی    مجموع ارزش ریالی هزینه

  رود بکار می jگنجد و در تولید یک واحد 

∑
q

t

j
eTG : مجموع ارزش ریالی تمام اقالم قابل مبادله  
j

cifP :  قیمتj  به دالر(به سیف    (         

∑
r

s

i
sIMGهاي وارداتی مجموع ارزش دالري نهاده  

براي صنایع سـیمان    DRCزنوز در بررسی استراتژي تجاري و صنعتی ایران به محاسبه 
که بجـز صـنعت    کند میگیري  تروشیمی و صنعت تولید ورق فوالد پرداخته و نتیجهو نساجی و پ

نساجی سایر صنایع مورد مطالعه با عدم کارایی روبرو هسـتند و علـت عـدم کـارایی نیـز اتـالف       
  : فرمول محاسباتی که براي این منظور ارئه  شده عبارت است از. 2بر است انرژي در صنایع انرژي

 

 .1378بهکیش،  1-
 )1379(زنوز  -2
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iJnniiJii

KKllLL
i PraPaP

kaKaLaCFLaCF
DRC

∑∑−∑−

∑+∑+∑+∑
= 221122211

.....1
    

 C FL1   :           عامل تبدیل مـزد و حقـوق نیـروي کـاري کـه مسـتقیما در تولیـد محصـول مـورد نظـر
  .شرکت دارد

 C Fl2   : مستقیم در تولید  کاالهـاي  غیرعامل تبدیل قیمت بازار نیروي کاري که بطور مستقیم و
  .اي مورد استفاده در تولید کاالهاي مورد نظر بکار رفته است غیرمبادله

 ∑ a L1. L1  : جبران خدمات کارکنان شاغل در تولید محصول به قیمت بازار  
∑ a l2. L2    : مستقیم به تولید کاالها و خدمات غیرجبران خدمات کارکنانی که بطور مستقیم و
   .است اند که در تولید محصول مورد نظر بکار رفته اي اشتغال داشته غیرمبادله

∑ a K1 k1   :دمات عامل سرمایه که مستقیما در تولید محصول مورد نظـر بکـار   اي خ ارزش سایه
  .رفته باضافه ارزش استهالك

 ∑ a k1. k 2   :اي که بطور مستقیم  و غیرمستقیم در تولیـد کاالهـاي    ارزش خدمات عامل سرمایه
  اي مورد استفاده در تولید کاالي مورد نظر بکار رفته باضافه ارزش استهالك  غیرمبادله

 Pi    :قیمت مرزي هر واحد محصول دالر. 

∑ aJi Pi : اي کــه مسـتقیما در تولیــدکاالي موردنظربکــار رفتــه   هــاي مبادلــه ارزش مــرزي نهـاده
       .)دالر(است

∑∑ani r Jnpi :  مستقیم در تولید کاالهاي غیراي که بطور مستقیم و  ارزش مرزي کاالهاي مبادله
   .)دالر(ید کاالي مورد نظر از آنها استفاده شده است اند و در تول اي  بکار رفته غیرمبادله

  
  هزینۀ منابع داخلی حاسبۀمروش 

همانطورکه بیان شد هزینه منابع داخلی هزینه فرصت واقعی منابع داخلی اسـتفاده شـده   
یک واحد ارز خارجی است این معیار از طرف دیگـر مشـابه معیـار نـرخ     ) انداز یا پس(در تولید 

مایه گذاري در یک فعالیت اقتصادي است که با معیار نرخ بهره واقعی نسبت بازدهی داخلی سر
نیـز  ن فعالیت آ) NSP(با استفاده از آنها سودآوري خالص اجتماعی  وبه هم قابل مقایسه هستند 

  .گردد میمشخص 
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هاي فرصت واقعی با منافع  در ارزیابی سودآوري خالص اجتماعی الزم است که هزینه
 از .در بازارها در محاسـبات وارد شـوند  موجود مقایسه گردیده تا همه دخالتهاي اجتماعی واقعی 

تعـادل عمـومی و   روشـهاي  عملی از طریق به طور محاسبه سودآوري خالص اجتماعی  هايروش
  :گیریم اقتصادي را با شرایط زیر در نظر می .باشد می) IO(داده ـ ستانده

n گروه کاالي مختلف باn اي قیمت سایه  
m ادة اولیه با نهm  اي قیمت سایه  
vs اي نهاده مورد استفاده  قیمت سایهs  
Pi  :اي کاالي مورد نظر  قیمت سایهi   
aij  فنی(ضریب ثابت (i امین کاال درjامین فعالیت  
fsi فنی(ضریب ثابت (s امین نهاده درjامین فعالیت  

  :برابر است با jبدین ترتیب نفع خالص اجتماعی مربوط به فعالیت 

∑ ∑
= =

−=
n

i

m

s
ssiiijj vfpaNSP

1 1
 

 ده محسوب نازیباشد،  NSPj<0باشد، فعالیت سودآور تلقی شده و اگر  NSPj>0اگر 
گـردد، در   ستانده خاصی در صحنه جهانی ظاهر مـی  -وقتی فعالیت مورد نظر در داده . گردد می

فـرض  شود با  مطرح می) صادرات یا جایگزینی واردات(این صورت داده و ستانده ارز خارجی 
برابـر  (fij) خارجی) خالص(اینکه اولین نهاده همان ارز خارجی باشد در این صورت ضریب ارز 

  : است با
fij=(uj-mj ) = (واردات نهایی مورد نیاز  درآمد نهایی هرواحد تولید- ) 

  :در شرایط فوق نفع خالص برابر است با

∑ ∑
= =

++−=
m

s

m

i
iijssjjjj pavfdomuNSP

2 1
)(  

از رابطـه بـاال   . باشـد  می) ی برحسب هر واحد پول خارجیپول داخل(واحد نرخ ارز =  do=v1که 
  :گردد رابطۀ هزینه منابع داخلی فعالیت اقتصادي بصورت زیر حاصل می NSPj=0در حالت 
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  :شود با توجه به معیار زیر ارزیابی میjکه فعالیت اقتصادي 

00

>

<

<

>
=⇔= jj NSPdd  

  :وقتی داراي مزیت نسبی است که شرط زیر را دارا باشد jکاالي تولید در نتیجه، 
0>⇔< joj NSPdDRC  

صورت فعالیت مورد نظر فاقد مزیت نسبی بـوده و بـه عبـارت دیگـر ایـن فعالیـت از       غیر این در 
  :منفعت خالص اجتماعی صفر یا منفی برخوردار است

0≤⇔≥ joj NSPdDRC  

  : که پس در یک جمع بندي کلی در صورتی
 x  : کاالي تجاري  
 Y  : نهاده تجاري  
 k,L  :هاي غیرتجاري مانند کار و سرمایه نهاده  

o
xP =اي کاالي تجاري   قیمت سایهx  
o
yP =هاي تجاري  اي نهاده قیمت سایهy  

r,w   =نیروي کار و سرمایه(هاي غیرتجاري  اي نهاده قیمت سایه(  
df   =اي ارز خارجی  قیمت سایه  

NSPJ = (P0
x. X – P0

y. Y ). d f  - wL – rK 

NSPJ = 0 ⇔  DRCJ = d f = 
J

o
yJ

o
X YPXP

KrLW
.−

+
  

توان عالوه بر روش فـوق از طریـق نسـبت هزینـه فرصـت آن       هزینه منابع داخلی را می
عوامل داخلی تولید از هر واحد محصول نیز بدسـت   المللی مربوط به فعالیت به ارزش افزوده بین

در این حالت تحت فروض خاصی که قبال بیـان شـد نـرخ حمایـت مـوثر بـا هزینـه منـابع          .آورد
  .1شدخواهد داخلی برابر 
  
  

 

1 A. O. Krueger. 
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 محاسبۀ هزینۀ داخلی سیمان
باشند که به ترتیب منفعت  می EPRو  NSPدو روش متداول محاسبه  DRCمحاسبه در 

وده تا از طریق محاسبه نمی و نرخ موثر حمایت مربوط به یک واحد اقتصادي را خالص اجتماع
در هـر یـک از روشـهاي مـذکور      .هر یک به ارزیابی سرمایه گذاري صورت گرفته اقدام نماید

واحـدهاي  رجحان به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم محاسبه گردیده تا   DRCهزینه منابع داخلی 
هاي  در محاسبه آن باید هزینه نماید که الزام می DRCمنطق  .دي نمایدرتبه بنرا مختلف تولیدي 

   :یعنی. فرصت داخلی کسب یک واحد ارز خارجی محاسبه شود
  )داخل به پول ملیتولید هزینه فرصت عوامل (

DRC= 
)به پول خارجیتولید شده ارزش افزوده (× ) نرخ حقیقی ارز(  

   :د زیر استتولید شامل موار هاي داخلی عوامل هزینه
هزینه مربوط به نیروي کـار اعـم از دسـتمزد حقـوق و پـاداش      : زینه عوامل اولیه تولیده §

تعـدیل  یک واحد کاال که براي انعکاس هزینه فرصـت  تولید مستقیم و غیرمستقیم براي 
  . شده باشد

فرصـت از دسـت رفتـه مربـوط بـه        هاي مربوط به سرمایه که منعکس کننده هزینه هزینه §
مایه بنگاه باشد و از ضرب نرخ بهـره مناسـب در ارزش اسـمی سـرمایه بنگـاه      ارزش سر
  .آید بدست می

آب، سوخت، مالیات، اجاره، تعمیـرات و نگهـداري، بیمـه و    : قابل مبادلههاي غیر هزینه §
توان آنها را صادر نمود و نـه امکـان تهیـه آنهـا از طریـق واردات       دیگر موارد که نه می

  . میسر است
لـذا دانسـتن قیمـت     .گـردد  مـی  هر ارزش افزوده جهـانی محصـول محاسـب   در مخرج کس §

و اگـر    (fob)چنانچه کـاال صـادراتی باشـد از قیمـت فـوب      . جهانی محصول الزم است
پس از مشخص شدن بهـاي خـارجی    .شود استفاده می (cif)وارداتی بود از قیمت سیف 

مصرف شـده در تولیـد   بایست ارزش اقالم و موارد تجاري  می ،محصول به ارز خارجی
کـرد تـا ارزش افـزوده    کسـر  یک واحـد محصـول را بـه ارز خـارجی محاسـبه و از آن      
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  .کنیم در نرخ موثر ارز خارجی ضرب میآن را سپس  .خالص ارز خارجی بدست آید

  : شود از فرمول زیر که انطباق با نکات گفته شده دارد استفاده می §
1 1 2 2 2 1 2 2. . . .L Li L L ki k

i ji i n i ni j n

CF a L CF a L a K a KDRC
P a P a P r
+ + +∑ ∑ ∑ ∑=

− −∑ ∑  

1LCF  :اند عامل تبدیل مزد و حقوق نیروي کاري که مستقیماً در تولید سیمان به کار رفته .  
2LCF : عامل تبدیل قیمت بازار نیروي کار که به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید کاالي غیر

  . اند اي مورد استفاده در تولید سیمان بکار رفته مبادله
∑ 11.LaL : جبران خدمات کارکنان شاغل در تولید سیمان  
∑ 22 .LaL :  جبــران خــدمات کارکنــانی کــه بطــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تولیــد کاالهــاي

  . اند اند که در تولید سیمان بکار رفته اي اشتغال داشته غیرمبادله
∑ 11.Kak :انـد   ات عامل سرمایه که مستقیماً در تولید سیمان بکـار رفتـه  اي خدم ارزش سایه +

  استهالك 
∑ 22 .Kak :اي مـورد اسـتفاده    اي که در تولید کاالهاي غیرمبادله ارزش خدمات عامل سرمایه

  . در تولید سیمان بکار رفته
iP : قیمت مرزي هر تن سیمان  

∑ iji Pa اي کـه مسـتقیماً در تولیـد محصـول مـورد نظـر بکـار         هاي مبادله ارزش مرزي نهاده: .
  . اند رفته

jnini rPa∑∑ اي که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم براي تولیـد   ارزش مرزي کاالهاي مبادله:  .
  . شده استاند که در تولید سیمان از آنها استفاده  اي به کار رفته کاالهاي غیرمبادله

در ادامـه   .انجام شده استیک واحد محصول تولید محاسبات براساس  فوقدر فرمول 
  .پردازیم می 1اي به بیان دالیل استفاده از قیمتهاي سایه

در سالهاي اخیر انتظـارات  . اي ارز برابر با نرخ ارز بازار آزاد در نظر گرفته شد نرخ سایه
کننـدگان بـر اسـاس نـرخ ارز      کنندگان، حتی توزیـع و اطالعات جدید تولیدکنندگان و مصرف 

بازار آزاد شکل گرفته است و از طرف دیگر قیمت فـروش محصـوالت تولیدکننـدگان بـا ایـن      
 

1 Shadow Price 
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اي ارز و مخصوصـاً در   نرخ هماهنگ است، لذا پذیرش نرخ ارز بازار آزاد به عنـوان نـرخ سـایه   
  . هاي اخیر، دور از ذهن نیست سال

اي نیروي کار از ارقام شرکت سیمان خوزستان در مورد پروژه  براي محاسبۀ قیمت سایه
نفر نیروي انسانی احتیاج دارد که جمعـاً   80این پروژه به . تنی تولید سیمان استفاده نمودیم 5000

نفـر   65نفر نیروي انسانی  80از مجموع . کنند ریال دستمزد دریافت می 360750000بطور ماهانه 
اي  براي محاسبه قیمـت سـایه  . نفر کارگر نیمه ماهر و ساده هستند 15کارشناس و کارگر ماهر و 

بـراي نیـروي کـار     1تخمین هزینه فرصت نیروي کار غیرماهر و % 5نیروي کار از ضرایب تبدیل 
  . نمائیم ماهر استفاده می

  اي نیروي کار در شرکت سیمان فارس و خوزستان محاسبه قیمت سایه
هزینه حقوق   تعداد   نیروي کار

ماهانه 
  )ریال(

قیمت حسابداري 
حقوق سالیانه 

  )ریال(

هزینه حقوق 
سالیانه به ازاي 

  ) ریال(هر تن 

ضریب 
  تبدیل 

اي  قیمت سایه
سالیانه نیروي 

  )ریال(کار 
نیروي کـار غیرمـاهر و   

  نیمه ماهر 
15  40500000  486000000  85/342  5/0  428/171  

  11/2711  1  2711  3843000000  320250000  65  نیروي کار ماهر 

∑ 1. LaCF lil  و
  جمع کل 

          539/2882  

  صورت حساب سود و زیان شرکت سیمان فارس خوزستان : ماخذ
ظرفیـت  % 95بـا فـرض   (تنـی در سـال    1417500شرکت سیمان خوزستان براي پـروژه    

رو و یـو  39600000گـذاري بـه میـزان     نیـاز بـه سـرمایه   ) تنـی در روز  5000کاري یک کارخانۀ 
اي خـدمات عامـل    براي محاسـبه قیمـت سـایه   . ریال دارد 661634000000گذاري ریالی  سرمایه

سرمایه از ضرائب مورد استفادة زنوز در زمینه محاسبه مزیت نسبی در صنایع سیمان و پتروشیمی 
اي سرمایه، مطابق با جـدول زیـر ارزش ریـالی     براي محاسبه نرخ سایه. کنیم و نساجی استفاده می

 5نـرخ اسـتهالك اقـالم سـرمایه     . (نماییم ضریب می) 11/0(اي را در ضریب تبدیل  اقالم سرمایه
  ). درصد در سال فرض شده است 6درصد و نرخ اجاره ساالنه 
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  1382اي خدمات عامل سرمایه در سال  محاسبه قیمت سایه

  اقالم سرمایه
ارزش ریالی 

موجودي سرمایه 
  )هزار ریال(

نرخ تبدیل 
 +هنرخ اجار(

  نرخ استهالك

اي  ارزش سایه
خدمات سرمایه 
  و استهالك

    11/0  34650000  دارائیهاي نامشهود 
    "  229699629  ساختمانهاي جنبی و تولیدي 

    "  763820000  آالت مکانیکی و برقی  ماشین
    "  34240000  تاسیسات عمومی 

    "  4515000  آالت و تجهیزات کمکی  ماشین
    "  18831000  برداري  هاي قبل از بهره هزینه

    "  11479000  سرمایه در گردش 
    "  4506232  بینی نشده  هاي پیش هزینه

    "  1101740862  جمع دارائیهاي ثابت و غیر ثابت 
  645/85496  11/0  23/777242  جمع دارائیهاي ثابت و غیرثابت بازاي هرتن 

1Kaki∑      645/85496  

  و زیان شرکت سیمان فارس خوزستان  صورتحساب سود: خذأم
به عنوان مثال قیمـت یـک تـن    . قیمت یک تن سیمان فله در سطح جهان متفاوت است  

دالر  43دالر، ســنگاپور  49دالر، مــالزي  30دالر، هندوســتان  80ســیمان صــادراتی در آمریکــا 
خ تبـدیل دالر بـه   بر این اساس با نـر . 1نمائیم دالر فرض می 32ما  قیمت یک تن سیمان را . است

 2)فصـل گذشـته   4متوسـط نـرخ ارز در   (ریال بازاي هر دالر در بازار آزاد ارز  8323ریال بازاي 
       . ریال 266336: برابر خواهد بود با (Pi)قیمت مرزي یک تن سیمان 

  : هاي قابل مبادله در تولید سیمان عبارتند از ترین نهاده عمده  
  ماشین آالت  -1

 1 http://www/iran cement.com/f-price html                                         

   36شمارة  1383نماگر اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران سال : ماخذ 2
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 ) مازوت(سوخت  -2

 ) برق(رژي ان -3

 قطعات یدکی  -4

هـاي   هاي قابل مبادله مصرف سالیانه هر یک از نهـاده  براي محاسبه قیمتهاي مرزي نهاده
قابل مبادله مانند برق، مازوت را به ازاي هر تن سیمان محاسبه نموده و سپس در قیمـت مـرزي   

یمـت مـرزي هـر    اي ارز، ق در پایان با توجه بـه نـرخ سـایه   . کنیم نهاده ضرب می) سیف یا فوب(
  . آوریم هاي قابل مبادله را به ازاي هر تن محصول به ریال بدست می یک از نهاده

  هاي قابل مبادله اي نهاده قیمت سایه

  واحد  شرح هزینه
قیمت 
داخلی 

  )ریال(

قیمت 
مرزي 

  )دالر(

ارزش مرزي به 
ازاي هر تن 

  )دالر(سیمان 

ارزش مرزي 
به ازاي هر تن 

  )ریال(سیمان 

  33292  4  04/0  150  ات ساعتکیلوو  برق
  58/67127  06/8  0921/0  100  لیتر   مازوت 

  21/30411  65/3  51793704  -  واحد   ماشین آالت 
  92/332  04/0  -  -  واحذ   قطعات یدکی 

   1382ترازنامه انرژي سال  ،صورتحساب سود و زیان شرکت فارس خوزستان  و وزارت نیرو: خذأم
اي مرزي حاملهاي انرژي و سوخت ما را به این مطلـب  مقایسه قیمتهاي داخلی و قیمته

علـت ایـن   . رساند که قیمتهـاي مـرزي ایـن حاملهـا همگـی از قیمتهـاي داخلـی بـاالتر اسـت          می
و فراوانی ذخایر انرژي در ) هاي پنهان سوبسید(هاي پرداختی توسط دولت  اختالفات را در یارانه

  . توان جستجو کرد ایران می
درصـد هزینـه تولیـد     30ه مصرف مازوت و برق هر کـدام تقریبـاً   در کشورهاي پیشرفت
بـه ازاي   1990متوسط مصرف سوخت در آلمـان در سـال   . دهند سیمان را به خود اختصاص می

برق مورد نیاز بـراي  . لیتر است 85لیتر است در حالیکه رقم مشابه براي ایران  84هر تن محصول 
کیلـو وات سـاعت    100بود اما در ایران اکنون بـه   کیلووات ساعت 104هر تن سیمان در آلمان 
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  . 1رسد می

هـاي غیرقابـل مبادلـه کـه عمومـاً قیمـت جهـانی ندارنـد از          اي نهـاده  تعیین قیمت سـایه   
هـاي متـداول    یکـی از روش . هاي قابـل مبادلـه برخـوردار اسـت     پیچیدگی بیشتري نسبت به نهاده

هـاي   از آنجـا کـه بسـیاري از نهـاده    . باشـد  اي مـی  استفاده از قیمتهاي بازاري به عنوان قیمت سایه
غیرقابل مبادله متشکل از اجزاء قابل مبادلـه وارداتـی هسـتند ایـن روش از دقـت الزم برخـوردار       

هاي غیرقابل مبادلـه از ضـرایب مسـتقیم جـداول داده و      اي نهاده براي محاسبه ارزش سایه. نیست
هاي غیرقابل مبادله را  ارزش نهاده. 2شود ستفاده میا 1370ستانده مرکز آمار ایران مربوط به سال 

ارزش افـزوده بـر اسـاس    . نمـاییم  اي تفکیک مـی  هاي واسطه به دو حساب ارزش افزوده و هزینه
حسابهاي ملی مرکز آمار ایران بـه دو جـزء جبـران خـدمات کارکنـان و مـازاد عملیـاتی تقسـیم         

  : وارد ذیل تقلیل دادتوان به م اي را نیز می هاي واسطه هزینه. شود می
  هاي نفتی  برق و گاز و فرآورده -1
 هاي قابل مبادله  نهاده -2

 هاي غیر قابل مبادله  نهاده -3

هـاي قابـل مبادلـه در     دهـد کـه ارزش مـرزي نهـاده     زنوز براي صنعت سیمان نشـان مـی  
دالر اسـت کـه بـا توجـه بـه خصوصـیت        67/1هاي غیرقابل مبادله در تولید یک تن سیمان  نهاده
  . ضرایب جداول داده و ستانده این میزان قابل تعمیم و استفاده در اینجا نیز هست خطی

شـود   اي تقسیم مـی  هاي واسطه هاي غیرقابل مبادله به ارزش افزوده و هزینه ارزش نهاده  
. و نیز خود ارزش افزوده به جبران خدمات کارکنـان و مـازاد عملیـاتی تفکیـک گردیـده اسـت      

اي جبران خدمات سرمایه و  لیاتی و جبران خدمات کارکنان ارزش سایهجمع ستونهاي مازاد عم
اي جبـران خـدمات    بـراي محاسـبه ارزش سـایه   . دهد ارزش جبران خدمات کارکنان را نشان می

را در ارزش خـدمات کارکنـان ضـرب     94/0هاي غیر قابل مبادله ضـریب تبـدیل    کارکنان نهاده
 

 15-11، ص 1375، شهریور 17ماهنامه سیمان، ش  1
هاي سازمان ملل مبنی بر عدم نیاز به  براي ایران است و با توجه به توصیهاین جدول آخرین جدول تولید شده  - 2

ارقـام  . اسـتفاده نمـودیم   1370هـاي کمتـر از ده سـال از جـدول      محاسبات مجدد جداول داده ستانده براي دوره
 .یابند ضرائب فنی این جداول غالباً با ثباتند و بتدریج تغییر می
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نیـروي    اي نیروي کار بر هزینه حقوق سـالیانه  یمت سایهاز تقسیم ق 94/0ضریب تبدیل . نمائیم می
  . آید کار بدست می

  اي هاي غیر مبادله اي خدمات کارکنان و خدمات سرمایه در نهاده محاسبه ارزش سایه

  )ریال(ارزش افزوده شرکت به ازاي هر تن   هزینه
  مازاد عملیاتی  جبران خدمات کارکنان  

  217/2918  78/909  هزینه تعمیر و نگهداري 
  1250  12/286  هزینه غذا و نظافت 

  34/7908  78/1303  استخراج و حمل 
  35/2206  42/1193  مواد اولیه و کمکی 

  89/16955  41/4250  ها  سایر هزینه
  89/16955  41/4250  جمع کل 

  1  94/0  ضریب تبدیل 
  89/16955  39/3995  مجموع 

  
نمـاییم   از فرمول مربوطه استفاده مـی  DRCهمانطور که بیان شد براي محاسبه شاخص   

  .که اجزاء آن در جدول زیر آورده شده است
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 محاسبه شاخص هزینۀ منبع داخلی براي سیمان

1                111 LaCF LL ∑  5/2882  
2                ∑ 11.Kak  6/85496  
3                ∑ 222 .LaCF LL  3/3995  
4                22 .Kak∑  8/16955  
5  1 1 1 2 2 1 1 2 22. . . .L K KLCFL aL L CF a L a K a K+ + +∑ ∑ ∑ ∑  4/109330  
6                iP  266336  
7                ∑ iJi Pa  7/131163  
8                Jnnini rPa∑∑  2/13483  
9                JnniniiJii rPaPaP ∑∑∑ −−  121689  

10  DRC                90/0  
 

شـود و   مـی  9/0دالر معادل  32ریال و قیمت مرزي  8323اي  در نرخ ارز سایه DRCمعیار 
تـوان بیـان کـرد کـه شـرکت سـیمان فـارس         باشد می به دلیل اینکه این عدد کوچکتر از یک می
ایـن رقـم نشـان    . باشـد  داراي مزیت نسـبی ایسـتا مـی    خوزستان در تولید سیمان در عرصۀ جهانی

درصـد   10دالر یک دالر بدست آورده یـا   9/0دهد که با تولید هر تن سیمان با هزینه کردن  می
  . جوئی ارزي خواهد شد تولید هر تن سیمان صرفه

مطابق محاسبات به عمل آمده اگر نرخ ارز ده درصـد بـاال رود و قیمـت سـایر عوامـل      
نسـبت بـه تغییـرات ده     DRCرسد که نشان دهنده حساسیت  می 82/0به  DRCمیزان ثابت باشد 

دهد که اگر نرخ برابـري دالر بـه ریـال     محاسبات به عمل آمده نشان می. درصدي نرخ ارز است
لـذا  . برابر بـا یـک خواهـد شـد     DRCریال برسد و قیمت سایر عوامل ثابت باشد میزان  7500به 
ریال برسد و قیمت سـایر عوامـل    7500ورتیکه قیمت ارز به کمتر از توان نتیجه گرفت در ص می

  . دهیم در تولید سیمان ثابت باشد ما مزیت نسبی خود را از دست می
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  ریال 7500در نرخ ارز  DRCمحاسبه شاخص 

1  1 1 1 2 2 1 1 2 22. . . .L L L K KLCF a L CF a L a K a K+ + +∑ ∑ ∑ ∑  45/10930  
2  

iP  24000  
3  

iJi Pa∑  118194  
4  

Jnnini rPa∑∑  12150  
5  

JnniniiJii rPaPaP ∑∑∑ −−  109656  
6  DRC 1  

 
دهـد کـه اگـر قیمـت یـک تـن        نشان می 1383براي سال  DRCمحاسبه کششی قیمتی   
بـه   DRCآنگاه میزان ) درصد تغییر کند 10چیزي حدود (دالر برسد  5/35دالر به  32سیمان از 

خواهـد شـد کـه     77/1نسبت به این تغییرات قیمـت   DRCان حساسیت خواهد رسید و میز 74/0
  . نسبت به تغییرات ده درصدي قیمتها است DRCنشان دهنده عدم حساسیت 

برابـر   DRCدالر کاهش یابد میزان  5/30اگر قیمت یک تن سیمان در بازار جهانی به   
 5/30سیمان به کمتر از  توان نتیجه گرفت در صورتیکه قیمت یک تن لذا می. با یک خواهد شد

دالر برسد قیمت سایر عوامل ثابت باشـند مـا مزیـت نسـبی خـود را در تولیـد سـیمان در عرصـه         
از طرف دیگر اگر قیمت سایر عوامل ثابت باشند و فقط قیمت برق . جهانی از دست خواهیم داد

یـک   بدسـت آمـده   DRCمیـزان  . سنت به ازاي هـر کیلـو وات سـاعت برسـد     5/5سنت به  4از 
سنت به ازاي هـر کیلـو وات سـاعت     5/5به این ترتیب اگر قیمت مرزي برق به بیش از . شود می

محاسبه شده بزرگتر از یک خواهد شد و ما مزیت نسبی خود را در تولید سیمان از  DRCبرسد 
  .دست خواهیم داد
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  دالر به ازاي هر تن سیمان 50/30در قیمت مرزي  DRCمحاسبه شاخص 

1  1 1 1 2 2 1 1 2 22. . . .L L L K KLCF a L CF a L a K a K+ + +∑ ∑ ∑ ∑  4/109330  

2  
iP  5/253851  

3  
iJi Pa∑  7/131163  

4  
Jnnini rPa∑∑  2/13483  

5  
JnniniiJii rPaPaP ∑∑∑ −−  5/109204  

6  DRC 1  

  
  سنت برق 5/5در قیمت مرزي  DRCمحاسبه شاخص 

  ي هر تنمیزان هزینه به ازا  شرح هزینه  ردیف

  4/109330  ) ریال(مجموع هزینه فرصت نیروي کار و سرمایه   1
  32  )دالر(قیمت فروش سیمان   2
  6/3  )دالر(قیمت مرزي ماشین آالت   3
  5/5  )دالر(قیمت مرزي برق مصرفی ساالنه   4
  07/8  )دالر(قیمت مرزي مازوت مصرفی   5
  04/0  )دالر(ارزش مرزي قطعات یدکی   6
  2/17  )دالر(هاي قابل مبادله  هادهقیمت مرزي ن  7
  6/1  )دالر(هاي غیر قابل مبادله  قیمت مرزي نهاده  8
  1/13  )دالر(ارزش افزوده جهانی   9

  8323  نرخ ارز بازار آزاد   10
  1   (DRC)محاسبه مزیت نسبی   11
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  سنت مازوت 11در قیمت مرزي  DRCمحاسبه شاخص 

  ر تنمیزان هزینه به ازاي ه  شرح هزینه  ردیف

  4/109330  )ریال(مجموع هزینه فرصت نیروي کار و سرمایه   1
  32  )دالر(قیمت فروش سیمان   2
  65/3  )دالر(آالت  قیمت مرزي ماسین  3
  4  )دالر(قیمت مرزي برق مصرفی ساالنه   4
  5/9  )دالر(قیمت مرزي مازوت مصرفی   5
  04/0  ارزش مرزي قطعات یدکی   6
  2/17  ل مبادله هاي قاب قیمت مرزي نهاده  7
  62/1  هاي غیر قابل مبادله  قیمت مرزي نهاده  8
  12/13  ارزش افزوده جهانی   9

  8323  نرخ ارز بازار آزاد   10
  1 (DRC)محاسبه مزیت نسبی   11

  
خواهـد   DRC=1سنت برسد میزان  11سنت به  9اگر قیمت مرزي مازوت از همچنین 

سنت مامزیت نسبی خود  11مرزي مازوت به بیش از لذا در عین حالت نیز با افزایش قیمت . شد
  .را از دست می دهیم
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  محاسبه مزیت نسبی بر اساس قیمتهاي داخلی

  )ریال(به ازاي هر تن   میزان هزینه  شرح هزینه   ردیف

  4/109330  مجموع هزینه هاي فرصت نیروي کار و سرمایه   1
  300000  قیمت داخلی فروش هر تن سیمان   2
  15000  زش داخلی مصرف ساالنه برق ار  3
  8571  ارزش داخلی مازوت مصرفی   4
  332  ارزش داخلی قطعات یدکی   5
  8/24373  ارزش داخلی ماشین آالت   6
  8/48276  هاي قابل مبادله  قیمت داخلی نهاده  7
  13483  هاي غیر قابل مبادله  قیمت داخلی نهاده  8
  2/238240  ان ارزش افزوده داخلی تولید هر تن سیم  9

  DRC 46/0محاسبه شاخص   10

  
محاسبه مزیت نسبی تولید سیمان بر اساس قیمتهاي داخلی ما را به هزینـه منـابع داخلـی    

(DRC) 46/0 رساند که در مقایسه با شاخص  میDRC    داراي ) 90/0(بر اساس قیمتهـاي مـرزي
انی بـه سـوخت و انـرژي    تـوان در سوبسـیدهاي پنهـ    علت این اختالف را می. فاصله زیادي است

قیمتهاي داخلی برق، مازوت همگی اختالفات زیادي با قیمتهاي مرزي خود دارند . جستجو کرد
  . که منبعث از سوبسیدهاي باالي دولت به مصرف کنندگان حاملهاي انرژي است

المللـی   هاي بین براساس محاسبات فوق باید گفت تولید سیمان در ایران از لحاظ قیمت  
در   DRCولید و سیمان و نرخ برابري ارز در شـرایط حساسـی قـرار دارد کـه شـاخص      عوامل ت

باشد و لذا باید این موضوع را مد نظر قـرار داد کـه بـا تغییـرات کمـی       حدود نزدیک به یک می
علـت  . تواند تغییر یافته و حتـی از بـین بـرود    شرایط رقابتی سیمان ایران در بازارهاي خارجی می

  .باشد می 9/0در رقمی حدود  DRCگرفتن شاخص این موضوع قرار 
المللـی در آتیـه سـبب خواهـد شـد کـه قیمتهـاي         با توجه به اینکه روند سیاستهاي بـین   
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محاسـبه شـده بـا     DRCالمللـی حرکـت کنـد لـذا      هـاي بـین   داخلی عوامل تولید به سمت قیمـت 
وضـوع مبـین ایـن    حرکت خواهد کرد و این م 9/0به سمت  46/0هاي داخلی نیز از سطح  قیمت

است که توان رقابتی تولیدکنندگان سیمان در خارج کشور تنـزل خواهـد یافـت و سـود اسـمی      
بـه عبـارت دیگـر در حـال حاضـر صـادرات       . کمتري در رابطه با صدور سیمان خواهنـد داشـت  

هـاي   سیمان داراي مزیت نسبی زیادي براي صادرکنندگان سیمان است و در صورتی که انگیـزه 
تـوان توقـع داشـت     ن در داخل کشور با آزاد سازي قیمت سیمان صورت نپذیرد میفروش سیما

  . گیري صادراتی سیمان خواهند نمود که تولیدکنندگان سیمان اقدام به جهت
در محاسبات مربوط به هزینه منابع داخلـی شـرکت سـیمان فـارس خوزسـتان در کلیـه         

. یـا هزینـه فرصـتی نقـش حساسـی دارنـد       اي مراحل از نظر منابع داخلی و خارجی قیمتهاي سـایه 
  . گردد اي منابع و نرخ ارز بصورت زیر محاسبه می بدین ترتیب قیمتهاي سایه

  . است 1382اي نرخ ارز برابر با نرخ بازار آزاد در سال  قیمت سایه -1
 . شود فرض می 11/0هزینه فرصت واقعی سرمایه  -2

 . است 94/0و  5/0، 1یب تبدیل هاي فرصت واقعی نیروي کار به ترتیب داراي ضر هزینه -3

 . هاي قابل مبادله و سوخت به قیمتهاي مرزي محاسبه گردید قیمتهاي انرژي و نهاده -4

 . شود دالر فرض می 32قیمت یک تن سیمان در عرضۀ جهانی  -5

هاي قابل مبادله تقسـیم   هاي غیر قابل مبادله را با توجه به جداول داده و ستانده به نهاده نهاده -6
 .دالر  در نظر گرفتیم 62/1اي آنها را  ي سایهو قیمتها

اي و عملکرد تولید یک تن  بر اساس قیمتهاي سایه DRCبا توجه به مفروضات باال شاخص  -7
باشـد، تولیـد سـیمان      بدلیل اینکه این شاخص کمتر از یـک مـی  . گردید 90/0سیمان برابر با 

قیمتها به قیمتهاي جهـانی  داراي مزیت نسبی بسیار کمی است، لذا در صورت نزدیک شدن 
 . المللی نخواهیم داشت توانایی رقابت زیادي در عرضه بین

با ثابت در نظـر گـرفتن   (المللی برسد  دالر در عرصه بین 50/30اگر قیمت یک تن سیمان به  -8
یعنی زیر قیمت فوق تولید سـیمان  . برابر یک خواهد بود DRCشاخص ) قیمت سایر عوامل
 .متوجه زیان است

) با ثابت در نظر گـرفتن قیمـت سـایر عوامـل    (ریال تنزل کند  7500رخ برابري دالر به اگر ن -9
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 .یعنی زیر نرخ فوق تولید سیمان متوجه زیان است. برابر یک خواهد بود DRCشاخص 

 .محاسبه گردید 88/0نسبت به تغییرات ده درصدي نرخ ارز  DRCکشش ارزي   - 10

می توان فهمید در صورتیکه قیمـت سـیمان   نسبت به تغییر قیمت  DRCحساسیت  تحلیل از  - 11
 .خواهد رسید 74/0به  DRCدرصد افزایش یابد آنگاه میزان  10

سـنت افـزایش یابـد و     5/5سنت به  4اگر قیمت مرزي برق به ازاي هر کیلو وات ساعت از   - 12
 5/5لذا با افزایش قیمت جهـانی بـرق از   . خواهد شد DRC=1قیمت سایر عوامل ثابت باشد 

 .زاي هر کیلو وات ساعت مامزیت نسبی خود را از دست می دهیمسنت به ا

 9این وضعیت در مورد سوخت مازوت نیز مشابه است یعنی اگر قیمـت مـرزي مـازوت از      - 13
لذا در عین حالت نیز بـا افـزایش قیمـت    . خواهد شد DRC=1سنت برسد میزان  11سنت به 

 .دست می دهیمسنت مامزیت نسبی خود را از  11مرزي مازوت به بیش از 

بدسـت آمـده بـا     DRCیـا قیمتهـاي جهـانی و    ) DRC=  90/0(محاسبه شده  DRCمقایسه   - 14
ما را به این موضوع می رساند که مـا در صـنعت سـیمان از    ) DRC=  46/0(قیمتهاي داخلی 

سوبسیدهاي پنهانی باالیی برخـوردار هسـتیم بـا ایـن وجـود مـا در تولیـد سـیمان در عرصـه          
ابـت داریـم و از مزیـت نسـبی ایسـتا برخـوردار هسـتیم امـا الزم اسـت در          جهانی توانایی رق

اصـالحاتی در جهـت بهـره گیـري از      هـا  سیاستهاي تجاري کشور و سیاستهاي صنعتی بنگاه
 .مزیت نسبی فوق بعمل آید

  
  گیري نتیجه

اي ارز کمتر باشـد در نتیجـه تولیـد آن کـاال      هزینه منابع داخلی کاالیی از نرخ سایه اگر
به عبارت دیگر هزینه منابع داخلی هزینه فرصـت واقعـی منـابع داخلـی     . راي مزیت نسبی استدا

یک واحد ارز خارجی است این معیار از طرف دیگر مشـابه  ) انداز یا پس(استفاده شده در تولید 
بازدهی داخلی سرمایه گذاري در یک فعالیت اقتصادي است که بـا معیـار نـرخ بهـره      خمعیار نر

) NSP(ت به هم قابل مقایسه هستند و با استفاده از آنها سـودآوري خـالص اجتمـاعی    واقعی نسب
   .گردد مشخص می آن فعالیت نیز
دالر بـراي سـیمان ایـران     32ریال و قیمت مرزي  8323اي  در نرخ ارز سایه DRC معیار
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د کـه  تـوان بیـان کـر    باشـد مـی   شود و به دلیل اینکه این عدد کوچکتر از یک مـی  می 9/0معادل 
دهـد   این رقـم نشـان مـی   . باشد ایران در عرصۀ جهانی داراي مزیت نسبی ایستا می) نمونه(سیمان 

درصد تولید هر  10دالر یک دالر بدست آورده یا  9/0تن سیمان با هزینه کردن  رکه با تولید ه
هاي  باید گفت تولید سیمان در ایران از لحاظ قیمتلذا . جوئی ارزي خواهد شد تن سیمان صرفه

المللی عوامل تولید و سیمان و نرخ برابـري ارز در شـرایط حساسـی قـرار دارد کـه شـاخص        بین
DRC  باشـد و لـذا بایـد ایـن موضـوع را مـد نظـر قـرار داد کـه بـا            در حدود نزدیک به یک می

تواند تغییر یافته و حتی از بـین   تغییرات کمی شرایط رقابتی سیمان ایران در بازارهاي خارجی می
  . ودبر

المللی در آتیه سبب خواهد شد که قیمتهاي داخلی  با توجه به اینکه روند سیاستهاي بین
هـاي   محاسـبه شـده بـا قیمـت     DRCالمللی حرکت کند لذا  هاي بین عوامل تولید به سمت قیمت

حرکت خواهد کرد و این موضـوع مبـین ایـن اسـت کـه       9/0به سمت  46/0داخلی نیز از سطح 
سیمان در خارج کشور تنزل خواهد یافت و سـود اسـمی کمتـري در     دگاندکننتوان رقابتی تولی

به عبارت دیگـر در حـال حاضـر صـادرات سـیمان داراي      . رابطه با صدور سیمان خواهند داشت
هاي فروش سـیمان   مزیت نسبی زیادي براي صادرکنندگان سیمان است و در صورتی که انگیزه

ــا آزاد ســازي قیمــت ســیما   ــذیرد مــی رتن صــودر داخــل کشــور ب ــع داشــت کــه   نپ ــوان توق ت
  .گیري صادراتی سیمان خواهند نمود تولیدکنندگان سیمان اقدام به جهت
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  افتتاحیه نشست چهارم
  نقدینگی در صنعت سیمان

  
  محمد حسن پورخلیل

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
  

میلیون تن سیمان  5/16تمامی توان معادل  در ششماهه سال جاري صنعت سیمان کشور با
لیـون آن صـادر شـده کـه هـم      می 5/1اسـت و   ٪100تولید و توزیع کرده که بازده تولید بیش از 

اینکه در حـال حاضـر   ه نظر ب. گردد اکنون امر صادرات توسط مسئولین وزارت صنایع کنترل می
تقاضا بیش از عرضه است و مخصوصاً در ماههاي پیک مصرف قرار داریم لـذا بـا پدیـده بـازار     

مصـرف  هـاي داراي مجـوز اعـم از     اطمینـان داریـم بـراي مصـرف کننـده     . سیاه مصادف هسـتیم 
هائی بلند  عمرانی سیمان رضایت نسبی حاصل است و صداي مصرف کننده و هاي مردمی کننده

حـال کمبـود    هـر بـه  امـا  . است که مجوز ندارند و ناچاراً باید سیمان را از بازار آزاد تهیه نماینـد 
ا توانـد تعـادل عرضـه و تقاضـا ر     ها مـی  اندازي پروژه وجود دارد و پرواضح است فقط و فقط راه

شـده   ریـزي  میلیون تن ظرفیتهاي جدیـد برنامـه   60ست که حدود ا ایجاد نماید و ظاهر قضیه این
اینکه بـزودي مـردم دستشـان بـا     ه ظرف چند سال آینده راه اندازي خواهند شد و دلخوشیم ب که

اما با وضعیت و روند فعلی تامین اعتبـار ریـالی از سیسـتم بـانکی      .فراوانی به سیمان خواهد رسید
پـروژه هـاي فـارس نـو،     (پـروژه در سـال جـاري     2-3غیر از . ند خواهد شدها کُ اندازي وند راهر

خیر أبا ت ها و چند پروژه محدود در سال آینده پروژه) کاشان و احتماالً فاز اول کلینکر فیروزکوه
 ها با مشـکل  سیستم بانکی کشور سیاست انقباضی پیش گرفته و پروژه. بود زمانی روبرو خواهند

رود کـه وصـل بـه     شـان مـی   بزرگ کمبود نقدینگی روبرو هستند و تنها آنهائی امیـد راه انـدازي  
تـامین   سـیمان  هاي ریالی آنها از محـل فـروش   بوده و بخشی از هزینه حال تولید هاي در کارخانه

 .خیر در برنامه راه اندازي مصادف خـواهیم بـود  أشود، و بنابراین در مورد عموم پروژه ها با ت می
   :ها روشن شود توجه فرمائید تا سرنوشت پروژه زیر تقاضا دارم به چند عدد
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  :فروش صنعت

  میلیون تن 33× ) ...و پوزوالن و 1و  2فروش تیپ قیمت متوسط ( 350000=12000  میلیارد ریال
  12000×  شیه سود حا ٪40=  5000 ریالمیلیارد حدود 

  5000× ٪60= ریال میلیارد   3000سرمایه ایجاد شده براي اجراء پروژه 
درآمـد حاصـل    ریـال میلیارد  12000درکل صنعت سیمان با قیمتهاي فعلی حدوداً معادل 

سود حاصل به افزایش سرمایه بمنظور  ٪ 60شود که با منظور داشتن حاشیه سود و اختصاص  می
نیـاز   در صورتی کـه  .شود تحصیل می ریالمیلیارد  3000اي معادل  لیانه بودجهها سا اجراي پروژه

هـاي   میلیارد پـس از کسـر پـروژه    32000بیش از ) از محل آورده سهامدار(ها  بخش ریالی پروژه
عدم تأمین مـالی  که در سخنرانیهاي قبلی نیز اشاره شد  بنابر این همانطور .بخش خصوصی است

  .شدده سال خواهد  شدن دورة ساخت آنها تا حدودها سبب طوالنی  پروژه
  ٪6/5بـا فـرض    1390طبق پیش بینی بسیاري از مراکز تحقیقاتی میزان مصـرف در سـال    

  .میزان تولید است خواهد بود که حدوداً بیش ازتن میلیون  60رشد اقتصادي، معادل 
ب موجبـات تشـویق   بنابراین حال که دولت با تخصیص و تامین نیاز ارزي با شرایط مناس

و ترغیب سرمایه گذاري در صنعت سیمان را بوجود آورده است صـالح اسـت و بلکـه واجـب     
اندازي  ها از طریق اعطاي تسهیالت بانکی، راه است با تامین درصدي مناسب از نیاز ریالی پروژه

نها قیمـت  ها نه ت صورت با طوالنی شدن زمان اجراي پروژه در غیراین. پروژه ها را تسریع ببخشد
تمام شده آنها متورم خواهد شد بلکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضـا علیـرغم سـرمایه گـذاري     

  .زیر سئوال خواهد بود ریالمیلیارد  80000حدود 
مطلب دیگر اینکه تقاضا داریم دولت با پشتیبانی و حمایت از طرح ورود کـاالي سـیمان   

د از واسطه به تولید کننده در جهت تامین به بورس کاالي صنعتی موجبات برگشت رانت موجو
و  .ها را فراهم آورد و نهایتاً در ایجاد تعادل عرضه و تقاضـا مسـاعدت نمایـد    بخشی از نیاز پروژه

مهم ترین سخن اینکه احیاناً هرگونه دستوري کردن توزیع سیمان و برگردانـدن قیمـت گـذاري    
هـا و مصـادف شـدن سـهام      ي پـروژه سیمان به سبد حمایتی سازمان حمایت سـبب توقـف اجـرا   

مین سیمان بـراي مـردم،   أهم ت شرکتهاي سیمان با وضعیت بحرانی تر در بازار سرمایه و نهایتاً باز
  . ال خواهد بودؤدارائی براي سرمایه گذار و زمینه ایجاد اشتغال براي جوانان زیر س
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  1هاي سیمان گردش نقدینگی پروژه

  
  3مهناز ربیعی                      2دکتر بیژن بیدآباد

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه
  

  گذاري گردش نقدینگی، سرمایهاقتصاد سیمان، سیمان ایران،  : کلیدواژه
  

  چکیده
د بـه  عمـالً باعـث گردیـده کـه نـرخ سـو      در سالهاي گذشته شده سیمان  لقیمت کنتر 

گـردد تـا    هاي تولیدکنندة سیمان پائین باشد و پائین بودن این نـرخ سـبب مـی    سرمایه در شرکت
  . گذاران سیمان نتوانند از عهدة بازپرداخت منابع استقراض شده برآیند سرمایه

هاي  ها در سطح روند افزایشی بطئی قیمت چنانچه قیمتبینیم که  براساس محاسبات می
شـروع شـدند در حالـت     1382هـایی کـه در سـال     پـروژه مانـد   بل باقی میهاي ق کنترل شدة سال

کشید تا اصل آوردة سهامداران و اصل و بهرة تسـهیالت بـانکی    میسال طول  29-35خوشبینانه 
. باشـد  مسلم است این دوره براي بقاي یک کارخانه سیمان بسیار زیـاد مـی  . را بازپرداخت نمایند
 نددیرسـ  بـرداري مـی   به بهـره  1387لغایت  1383ی که در سالهاي هاي سیمان این رقم براي پروژه

سـال در حالـت    46تـا   38هـاي سـیمان بـین     این فاصله براي متوسـط پـروژه  . باشد بسیار بیشتر می
گذاري یک کارخانـه سـیمان    تواند دورة مناسبی براي بازدهی سرمایه باشد که نمی خوشبینانه می

پس از این دوره است که کارخانـه بـه سـود قابـل توزیـع و       این است که عدادمفهوم این ا. باشد
ایـن دوره کارخانـه دیگـر کـامالً     از در صورتی که پس . بیش از آوردة سهامداران خواهد رسید

 

اقتصاد قیمت سیمان است که به سفارش ی از یک بررسی تفصیلی دربارة این مقاله برمبناي بخش کوچک - 1
ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و از طریق دفتر برنامه

 . امیرکبیر انجام گردیده است تدوین شده است
2-           http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 

 .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -  3

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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  .مستهلک و اسقاط است و سهامداران یحتمل در حیات نباشند

کـه   یکی از راههاي کوتاه کردن این دورة زمانی باال بردن نسبت سود به فروش اسـت 
پـائین آوردن  . این نسبت با پائین آوردن هزینه یا باال بردن قیمت فـروش امکانپـذیر خواهـد بـود    

ه راحتی ممکن نیست و لذا راه حل باقیمانده افـزایش  بهزینه از لحاظ انعطاف ناپذیري اقتصادي 
علـی القاعـده    1384با توجـه بـه آزادسـازي قیمـت سـیمان در ابتـداي سـال         .قیمت سیمان است

  . تر قابل قبولی تغییر خواهند یافت هاي کوتاه هاي زمانی قید شده در فوق به دوره رهدو
  

  مقدمه
سیمان هاي جدید  هاي سیمان تامین مالی پروژه یکی از مباحث مهم و قابل توجه پروژه

هـاي موجـود بـا     بررسـی . اسـت صـنعت  این باشد که در ارتباط با قیمت سیمان از مسائل مهم  می
نـرخ سـود بـه     تـا که عمالً باعث گردیده هاي گذشته  طی سالت کنترل شده سیمان توجه به قیم

گـذاران سـیمان    سـرمایه  دهـد کـه   نشان مـی هاي تولیدکنندة سیمان پائین باشد  سرمایه در شرکت
  . نتوانند از عهدة بازپرداخت منابع استقراض شده برآیند

گذاري و بـا حسـاب سـاده     ایههاي جدید سرم بر اساس جداول ارائه شده مبنی بر پروژه  
ها و بـا توجـه بـه نرخهـاي بـازده سـرمایه در کارخانجـات سـیمان          از لحاظ تامین مالی این پروژه

هاي جدیـد   توان به مسئله جدید مشکالت بازپرداخت منابع مالی استقراض شده توسط پروژه می
  . سیمان اشاره نمود

هـر پـروژه سـیمان بـا ظرفیـت       1382هاي سـال   چنانچه فرض نمائیم که بر اساس قیمت  
یک میلیـون تـن در سـال نیـاز بـه رقمـی بطـور متوسـط حـدود هشتصـد تـا هـزار میلیـارد ریـال               

هاي سیمان را از  توان حدودي از منابع الزم براي تامین مالی پروژه گذاري داشته باشد می سرمایه
هـاي سـیمان و    نمـائیم کـه میـزان افـزایش ظرفیـت کارخانـه       فـرض مـی  . لحاظ کلی بررسی نمود

نمـائیم قیمـت سـیمان سـاالنه بطـور       هاي جدید سیمان طبق جدول زیـر باشـد و فـرض مـی     پروژه
گـذاري در سـیمان بـر اسـاس      هـاي سـرمایه   کنیم که هزینـه  افزایش یابد و فرض می% 10متوسط 

از طـرف دیگـر فـرض    . متوسط شاخص بهاي تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته افزایش یابـد 
آن از طریق صندوق ذخیـره ارزي بـا   % 20هاي صنعتی فعلی که  بر اساس شرایط وام کنیم که می
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هـاي   گـردد هزینـه   تـامین مـالی مـی   % 15از سیستم بانکی با نرخ بهـره  % 20و  Libor+ 2نرخ بهره 
  . تامین منابع محاسبه شود

بـود  گذاران سیمان مقدور خواهـد   خواهیم بدانیم که آیا براي سرمایه با شرایط فوق می  
اي  که منابع استقراضی خود را بازپرداخت نمایند و در این حالت دورة بازپرداخت منابع سـرمایه 

اعم از آوردة سهامداران و اصل و بهرة وام چند سال به طول خواهد انجامیـد و آیـا در مجمـوع    
  . گذاران سیمان توانایی بازپرداخت قرض خود را دارند سرمایه

متشـکل از ظرفیـت    1382-1378یـد سـیمان در سـالهاي    ظرفیـت اسـمی تول   جدول زیر  
و تأسـیس واحـدهاي    )Brown field(سازي ظرفیت موجود  اسمی و افزایش ظرفیت اعم از بهینه

  .دهد را نشان می )Green field(جدید 
  )تن(سیمان ظرفیت اسمی تولید  بینی پیش

 جمع ظرفیت جدید واحدهاي جدید  بهینه سازي  ظرفیت اسمی  سال 

1382 34654500 607500 3355000 3962500 

1383 39808500 2934000 2220000 5154000 

1384 47476500 4488000 3180000 7668000 

1385 49876500 600000 1800000 2400000 

1386 54782800 1756300* 3150000 4906300 

1387 59569100 1756300* 3030000 4786300 

 28877100 67350001 12142100 59569100 جمع

   سال گذشته 5میانگین  *               آمار وزارت صنایع :خذ اولیه أم
هاي فوق به دالیل مختلف منجمله عدم آزادسـازي قیمـت سـیمان عمـالً طبـق برنامـه        برنامه
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 1384در ابتداي سال  باشد که می
بینـی ظرفیـت    پـیش ) طی سال مربوطه(برداري  اندازي طرحها و بدون احتساب زمان بهره زمان راه

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

  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
          1000000  فرس نوسیمان 
          600000   کویر کاشانسیمان 
          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 سیمان سازي بهینه
          210000  خوزستانسیمان  سازي بهینه
          300000  سازي سیمان کردستان بهینه
          600000  خزرسیمان  سازي بهینه

        1080000    2ساوه  سیمان
        1000000    زکوهسیمان فیرو

        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
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  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
      1000000     سیمان نائین

      1000000     سیمان گیالن سبز
      1000000     سیمان ایالم

      1000000     سیمان ممتازان کرمان
      1000000     سیمان اردستان

      600000     2سازي سیمان صوفیان  بهینه
      1500000     1مان آبیک سازي سی بهینه

      1000000     توسعه سیمان شاهرود
      1000000     توسعه سیمان بجنورد
    1000000       سیمان عمران انارك
    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         سیمان فیروزکوه شرق

  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
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  1388  1387  1386  1385  1384  نام واحد
  1200000         2سازي سیمان آبیک  بهینه
  60000          سازي سیمان اصطهبان بهینه
  200000          سازي سیمان اکباتان بهینه
  200000          سازي سیمان آباده بهینه
احتساب زمان بدون  جمع
  اندازي راه

7860000  3820000  14155000  8250000  11160000  

ظرفیت اسمی تولید در پایان 
  سال

40388000  44208000  58363000  66613000  77773000  

مان زبا احتساب  جمع
  اندازي راه

3241000  6698000  9508000  11112000  7774000  

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

کـه بـا توجـه بـه نـرخ پـائین بـازدهی سـرمایه در          زیمپردا میحال به بررسی این موضوع 
تواند ناشی از پائین نگهداشتن قیمت سیمان نیز باشد چه مدت زمـانی   هاي سیمان که می کارخانه

بـر ایـن   . رمایه خود اعم از وام یا آورده نقـدي سـهامداران را بازپرداخـت نماینـد    الزم دارند تا س
هاي تولیـد سـیمان بررسـی زیـر را      بینی شده براي ساخت کارخانه اساس با توجه به ظرفیت پیش

  .دهیم انجام می
در  1گـذاري در بخـش صـنعت و معـدن     نرخ رشد شاخص قیمت سـرمایه کنیم  فرض می

کنیم هزینۀ تقریبی ساخت هر تن ظرفیـت   و فرض می. جدول زیر باشد سالهاي مختلف بر اساس
هـاي بـا    ایـن رقـم از محاسـبات مربـوط بـه کارخانـه      . باشد 800000، 1382تولید سیمان در سال 

تـن   1500000هـاي   ایـن رقـم بـراي کارخانـه    . ظرفیت یک میلیون تن در سال بدست آمده است
 800000چکتر از یک میلیون تن در سـال بیشـتر از   هاي کو ریال و براي کارخانه 730000حدود 

 

، حسابهاي ملی ایـران، نتـایج تفصـیلی    گذاري در بخش صنعت و معدن قیمت سرمایهشاخص ضمنی  -1
 .، ادارة حسابهاي اقتصادي، بانک مرکزي ایران1382و نتایج مقدماتی  1381سال 
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ریـال را بـراي محاسـبات در نظـر      800000ریال خواهد بود که در مجمـوع بطـور متوسـط رقـم     
  .گرفتیم

 1382-1387سازي جدیـد در سـالهاي    مالی الزم براي ظرفیتبراساس فروض فوق منابع 
ی براسـاس فـروض فـوق باعـث     افزایش قیمتهـا در سـالهاي آتـ   . شود طبق جدول زیر برآورد می

  .سازي جدید شده است افزایش منابع مالی الزم براي ظرفیت

نرخ رشد شاخص قیمت  سال 
گذاري در بخش  سرمایه

 صنعت و معدن

هزینۀ تقریبی ساخت 
هر تن ظرفیت تولید 

 )ریال(سیمان 

منابع مالی الزم براي 
سازي جدید  ظرفیت

 )میلیارد ریال(

1382 24% 800000 3170 

1383 24% 992000 5113 

1384 24% 1230080 9432 

1385 24% 1525299 3661 

1386 24% 1891371 9280 

1387 24% 2345300 11225 

 41881 8784050  جمع

 
. هاي سـیمان بـه قـرار ذیـل باشـد      کنیم نحوة تأمین منابع مالی الزم براي پروژه فرض می

تداول فعلـی در توزیـع منـابع بـود کـه در اغلـی       نحوة توزیع این منابع براساس جدول زیر شیوة م
این توزیع از لحاظ عملی تا حدودي دیدگاه . شود هاي سیمان به این شکل بکار گرفته می پروژه

زیـرا سـهم آوردة نقـدي را بسـیار بـاال در نظـر       . سـازد  خوشبینانه را نیز براي این تحلیل مهیـا مـی  
  . گیرد می
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 تسهیالت سیستم بانکی وق ذخیره ارزيتسهیالت صند سهم آورده نقدي سال

1382 60.0% 20.0% 20.0% 

1383 60.0% 20.0% 20.0% 

1384 60.0% 20.0% 20.0% 

1385 60.0% 20.0% 20.0% 

1386 60.0% 20.0% 20.0% 

1387 60.0% 20.0% 20.0% 

 
هـاي سـیمان از قـرار جـدول زیـر       براساس جدول فوق میزان ریالی تـأمین مـالی پـروژه   

  .د بودخواه

 سال
سهم آورده نقدي 

 )میلیارد ریال(

تسهیالت صندوق ذخیره 
 )میلیارد ریال(ارزي 

تسهیالت سیستم بانکی 
 )میلیارد ریال(

1382 1902 634 634 

1383 3068 1023 1023 

1384 5659 1886 1886 

1385 2196 732 732 

1386 5568 1856 1856 

1387 6735 2245 2245 

 7683 8376 25128 جمع

  
و نـرخ بهـرة تسـهیالت ارزي از محـل     % 15کنیم نرخ بهرة تسـهیالت بـانکی    فرض می  

شـود   همچنـین فـرض مـی   . باشـد  2بعالوة  Liborیعنی حدود نرخ % 6صندوق ذخیرة ارزي برابر 
بر این اساس چنانچه دورة ساخت را برابر . که این نرخ در سالهاي آتی در همین حد ثابت بماند
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برداري در نظر بگیریم کـه متـداول    سال پس از  شروع بهره 10زپرداخت وام را سال و دورة با 3
اصـل و بهـره منـابع مـالی نقـدي و      هاي صنعتی است میـزان   بانکها در تخصیص منابع مالی پروژه

  .هاي سیمان در آینده از جدول زیر بدست خواهد آمد استقراضی پروژه
  

 سال

بهره تسهیالت صندوق 
د میلیار(ذخیره ارزي 

و ) ساخت(سال  3) ریال
 )برداري بهره(سال  10

بهره تسهیالت سیستم بانکی 
سال  3) میلیارد ریال(
سال  10و ) ساخت(

 )برداري بهره(

جمع بهره 
تسهیالت 

میلیارد (
 )ریال

اصل و بهره 
منابع مالی 
نقدي و 
 استقراضی

1382 304 761 1065 4235 

1383 491 1227 1718 6831 

1384 905 2264 3169 12601 

1385 351 879 1230 4891 

1386  891 2227 3118 12398 

1387 1078 2694 3772 14997 

 55953 14072 10051 4021 جمع

  
در سـالهاي   1382بـه   1383فروش سیمان بر اساس نرخ رشـد سـال    1فرض کنید قیمت

در  1382-1387آینده نیز رشد یابد در این حالت قیمـت و ارزش فـروش سـیمان بـراي سـالهاي      
  .هاي جدید تولیدي براساس ارقام زیر خواهد بود مورد ظرفیت

  
  
  

 

1   http://www.irancement.com/f-price-e.html 

http://www.irancement.com/f-price-e.html
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 سال
نرخ رشد قیمت مصوب 

 فروش سیمان

قیمت فروش هر تن 
 )ریال(سیمان 

ارزش سیمان قابل فروش 
 )میلیارد ریال(

1382 15.1% 310000 1228 

1383 12.9% 350000 1804 

1384 12.9% 395161 3030 

1385 12.9% 446150 1071 

1386 12.9% 503718 2471 

1387 12.9% 568713 2722 

 12327 2573742  جمع

  
حال احتیاج به ضرائبی داریم تا بر اساس آن میزان سود ناشی از فروش سیمان مندرج  

در جداول فوق را حساب نموده و بوسیلۀ آن مـدت زمـان الزم بـراي بازپرداخـت اصـل و بهـره       
براي حصول این مقصود از محاسبات تفصـیلی  . را مشخص نمائیمتسهیالت و آوردة سهامداران 

نمائیم تا از آن بررسی بتـوانیم بـرآوردي بـراي نسـبت      انجام شده براي کارخانۀ سیمان آبیک می
 حسـابداري هـرتن تولیدسـیمان بـا    بـا اسـتعانت از بـرازش نمـائی در     . سود به فروش داشته باشـیم 

آورده شـده بـه جـدول زیـر      1ندات تفصیلی مربوطهکه شرح مفصل آن در مست استهالك واقعی
بصـورت واقعـی و بـراي     1362-1377رسیم که اجزاء هزینه و فـروش و سـود را بـراي دورة     می

 . دهد برازش نمائی نشان می اب 1378-1387سالهاي بعد یعنی 

  
  
  
  
  

 

  .1378بیژن بیدآباد، بررسی ساختار اقتصادي کارخانه سیمان آبیک، سیمان فارس و خوزستان،  1
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 ریال )برازش نمائی(استهالك واقعی حسابداري هرتن تولیدسیمان با

 سال

ش هر
مبلغ فرو

 
تن تولید سیمان

 

سود 
)

زیان
 (

بلند مدت هر تن تولید سیمان
 

هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان
 

    
هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان

 

    
هزینه مواداولیه معدنی هرتن تولید سیمان

 

    
هزینه مواد بسته بندي هرتن تولید سیمان 

 

1362 1983 -1211 3194 1188 151 169 
1363 2503 -1308 3812 1364 187 206 
1364 3159 -1398 4557 1565 232 251 
1365 3988 -1471 5459 1796 288 307 
1366 5033 -1520 6553 2061 357 374 
1367 6352 -1532 7884 2365 444 455 
1368 8017 -1490 9507 2714 550 555 
1369 10118 -1376 11494 3114 683 677 
1370 12770 -1165 13935 3573 847 825 
1371 16117 -825 16942 4101 1051 1005 
1372 20341 -320 20662 4706 1304 1225 
1373 25673 393 25280 5400 1618 1493 
1374 32402 1364 31038 6197 2007 1820 
1375 40895 2649 38246 7111 2490 2219 
1376 51614 4306 47308 8160 3089 2705 
1377 65142 6393 58749 9364 3833 3297 
1378 82217 8957 73260 10746 4755 4018 
1379 103766 12020 91746 12332 5900 4898 
1380 130964 15563 115402 14151 7320 5970 
1381 165291 19483 145808 16239 9081 7277 
1382 208615 23549 185066 18635 11267 8870 
1383 263295 27323 235972 21385 13979 10812 
1384 332307 30043 302264 24540 17343 13178 
1385 419407 30458 388949 28161 21517 16063 
1386 529337 26585 502753 32316 26696 19579 
1387 668081 15350 652731 37084 33121 23865 
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  دنباله - ریال )برازش نمائی(استهالك واقعی حسابداري هرتن تولیدسیمان با

  سال
هزینه سوخت هر تن تولید سیمان

 

 
هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

 
ك واقعی هر تن تولید سیمان

هزینه استهال
 

 
هزینهء موادمصرفی 

)
سایشی
  

نسوز روغن
(  

 
هرتن تولید سیمان

 

 
هزینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

 
ش اموال، ماشین آالت 

هزینه افزای
  

 
وتجهیزات

 
هرتن تولید 

سیمان
 

1362 89 73 1368 71 30 54 
1363 113 100 1637 93 42 69 
1364 144 137 1959 120 59 89 
1365 184 188 2344 155 83 114 
1366 235 258 2805 202 116 147 
1367 299 353 3356 261 161 189 
1368 381 485 4016 339 225 243 
1369 486 665 4805 439 314 312 
1370 620 912 5750 569 439 401 
1371 790 1251 6880 737 612 515 
1372 1007 1715 8232 956 855 662 
1373 1283 2353 9851 1239 1193 851 
1374 1636 3228 11787 1605 1665 1093 
1375 2085 4427 14104 2081 2324 1405 
1376 2658 6073 16876 2697 3243 1806 
1377 3389 8330 20193 3496 4527 2321 
1378 4320 11426 24162 4531 6318 2983 
1379 5507 15673 28911 5873 8819 3834 
1380 7020 21498 34594 7613 12310 4927 
1381 8948 29488 41394 9867 17181 6332 
1382 11407 40448 49530 12789 23982 8138 
1383 14541 55482 59266 16577 33473 10458 
1384 18537 76104 70915 21486 46721 13441 
1385 23630 104390 84854 27849 65212 17274 
1386 30122 143190 101533 36096 91021 22200 
1387 38398 196410 121490 46786 127045 28531 

  .1378آبان بیژن بیدآباد، بررسی ساختار اقتصادي کارخانه سیمان آبیک، سیمان فارس و خوزستان، : مأخذ
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نماید که این نسبتها را در  جدول زیر ارقام جدول فوق را بصورت نسبتهائی محاسبه می  
گرچه این ارقام مختص کارخانۀ سیمان آبیک است ولی بدلیل . بررسی خود بکار خواهیم بست

هاي سیمان از جمیع جهـات تولیـدي، اقتصـادي و فنـی انتخـاب ایـن        شباهت بسیار زیاد کارخانه
سازد، بلکه از لحـاظ تحلیلـی    ان نمونه اریب قابل توجهی را در محاسبات وارد نمیکارخانه بعنو

همچنان دیدگاه خوشبینانۀ محاسبات را نسبت به عملکرد بهتر پائین بودن قیمت مصـوب سـیمان   
  .  باشند نماید لذا همچنان با قطعیت بیشتر نتایج ارائه شده  قابل پذیرش می زیادتر می
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 درصد )برازش نمائی(استهالك واقعی سیمان با حسابداري هرتن تولید

 سال
 %

ش هر تن تولید سیمان
مبلغ فرو

  

 %
سود 

)
زیان

 (
بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

 %
هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

    
 %

هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان
 

    
 %

هزینه مواداولیه معدنی هر تن تولید سیمان
 

    
 %

هزینه موادبسته بندي هر تن تولید سیمان
 

1362 100.0% -61.0% 161.0% 59.9% 7.6% 8.5% 
1363 100.0% -52.3% 152.3% 54.5% 7.5% 8.2% 
1364 100.0% -44.2% 144.2% 49.5% 7.4% 8.0% 
1365 100.0% -36.9% 136.9% 45.0% 7.2% 7.7% 
1366 100.0% -30.2% 130.2% 40.9% 7.1% 7.4% 
1367 100.0% -24.1% 124.1% 37.2% 7.0% 7.2% 
1368 100.0% -18.6% 118.6% 33.8% 6.9% 6.9% 
1369 100.0% -13.6% 113.6% 30.8% 6.7% 6.7% 
1370 100.0% -9.1% 109.1% 28.0% 6.6% 6.5% 
1371 100.0% -5.1% 105.1% 25.4% 6.5% 6.2% 
1372 100.0% -1.6% 101.6% 23.1% 6.4% 6.0% 
1373 100.0% 1.5% 98.5% 21.0% 6.3% 5.8% 
1374 100.0% 4.2% 95.8% 19.1% 6.2% 5.6% 
1375 100.0% 6.5% 93.5% 17.4% 6.1% 5.4% 
1376 100.0% 8.3% 91.7% 15.8% 6.0% 5.2% 
1377 100.0% 9.8% 90.2% 14.4% 5.9% 5.1% 
1378 100.0% 10.9% 89.1% 13.1% 5.8% 4.9% 
1379 100.0% 11.6% 88.4% 11.9% 5.7% 4.7% 
1380 100.0% 11.9% 88.1% 10.8% 5.6% 4.6% 
1381 100.0% 11.8% 88.2% 9.8% 5.5% 4.4% 
1382 100.0% 11.3% 88.7% 8.9% 5.4% 4.3% 
1383 100.0% 10.4% 89.6% 8.1% 5.3% 4.1% 
1384 100.0% 9.0% 91.0% 7.4% 5.2% 4.0% 
1385 100.0% 7.3% 92.7% 6.7% 5.1% 3.8% 
1386 100.0% 5.0% 95.0% 6.1% 5.0% 3.7% 
1387 100.0% 2.3% 97.7% 5.6% 5.0% 3.6% 

  



 313    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 سال

  %
هزینه سوخت هر تن تولید سیمان

 

  %
هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

  %
ك واقعی هر تن تولید

هزینه استهال
  

 
سیمان

 
  %

هزینهء موادمصرفی 
)

سایشی
  

نسوز روغن
(  

 
هرتن تولید سیمان

 

  %
هزینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

  %
ش اموال، ماشین آالت

هزینه افزای
  

 
وتجهیزات هرتن تولیدسیمان

 

1362 4.5% 3.7% 69.0% 3.6% 1.5% 2.7% 
1363 4.5% 4.0% 65.4% 3.7% 1.7% 2.8% 
1364 4.6% 4.3% 62.0% 3.8% 1.9% 2.8% 
1365 4.6% 4.7% 58.8% 3.9% 2.1% 2.9% 
1366 4.7% 5.1% 55.7% 4.0% 2.3% 2.9% 
1367 4.7% 5.6% 52.8% 4.1% 2.5% 3.0% 
1368 4.8% 6.0% 50.1% 4.2% 2.8% 3.0% 
1369 4.8% 6.6% 47.5% 4.3% 3.1% 3.1% 
1370 4.9% 7.1% 45.0% 4.5% 3.4% 3.1% 
1371 4.9% 7.8% 42.7% 4.6% 3.8% 3.2% 
1372 4.9% 8.4% 40.5% 4.7% 4.2% 3.3% 
1373 5.0% 9.2% 38.4% 4.8% 4.6% 3.3% 
1374 5.0% 10.0% 36.4% 5.0% 5.1% 3.4% 
1375 5.1% 10.8% 34.5% 5.1% 5.7% 3.4% 
1376 5.2% 11.8% 32.7% 5.2% 6.3% 3.5% 
1377 5.2% 12.8% 31.0% 5.4% 6.9% 3.6% 
1378 5.3% 13.9% 29.4% 5.5% 7.7% 3.6% 
1379 5.3% 15.1% 27.9% 5.7% 8.5% 3.7% 
1380 5.4% 16.4% 26.4% 5.8% 9.4% 3.8% 
1381 5.4% 17.8% 25.0% 6.0% 10.4% 3.8% 
1382 5.5% 19.4% 23.7% 6.1% 11.5% 3.9% 
1383 5.5% 21.1% 22.5% 6.3% 12.7% 4.0% 
1384 5.6% 22.9% 21.3% 6.5% 14.1% 4.0% 
1385 5.6% 24.9% 20.2% 6.6% 15.5% 4.1% 
1386 5.7% 27.1% 19.2% 6.8% 17.2% 4.2% 
1387 5.7% 29.4% 18.2% 7.0% 19.0% 4.3% 

بیـژن  بررسی ساختار اقتصادي کارخانه سیمان آبیک، شـرکت سـهامی عـام سـیمان فـارس و خوزسـتان،       : مأخذ
  .1378آبان بیدآباد، 
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مختلـف فرآینـد تولیـد نسـبت      هـاي  شود که در دوران براساس جدول فوق مشاهده می  

بینـی شـده در دورة بـرازش     رسد کـه حـداکثر مقـدار پـیش     می% 9/11به سود به فروش حداکثر 
چنانچـه  . باشـد  مـی % 8/9برابـر  ) 1362-1377(حداکثر رقم واقعی در دورة ارقام عملکـرد  . است

ترین حالت در نسبت سـود بـه فـروش بـدانیم مـدت زمـان زیـر الزم         این ارقام را دامنۀ خوشبینانه
هـاي استقراضـی بکارگرفتـه شـده بازپرداخـت       بهرة سـرمایه است تا آوردة سهامداران و اصل و 

  .گردد

 حد خوشبینانۀ پائین حد خوشبینانۀ باال 

نسبت سود   سال 
به فروش 

حد 
خوشبنانۀ 

 باال

سود سیمان 
تولیدي 

میلیارد (
 )ریال

تعداد سال 
الزم براي 

بازپرداخت 
 اصل سرمایه

نسبت سود 
به فروش 

حد 
خوشبنانۀ 
 پائین

سود سیمان 
ي تولید

میلیارد (
 )ریال

تعداد سال 
الزم براي 

بازپرداخت 
 اصل سرمایه

1382 11.9% 146 29 9.8% 120 35 

1383 11.9% 215 32 9.8% 177 39 

1384 11.9% 361 35 9.8% 297 42 

1385 11.9% 127 38 9.8% 105 47 

1386 11.9% 294 42 9.8% 242 51 

1387 11.9% 324 46 9.8% 267 56 

 46 1208  38 1467  جمع

شروع شـدند در حالـت    1382هایی که در سال  بینیم که پروژه براساس جدول فوق می  
سال طول خواهند کشید تا اصل آوردة سـهامداران و اصـل و بهـرة تسـهیالت      29-35خوشبینانه 

مسلم است این دوره براي بقـاي یـک کارخانـه سـیمان بسـیار زیـاد       . بانکی را بازپرداخت نمایند
بـرداري   بـه بهـره   1387لغایـت   1383هاي سـیمانی کـه در سـالهاي     این رقم براي پروژه .باشد می
هـاي   این فاصـله بـراي متوسـط پـروژه    . باشند رسند براساس جدول فوق بوده و بسیار بیشتر می می

تواند دورة مناسـبی بـراي بـازدهی     باشد که نمی سال در حالت خوشبینانه می 46تا  38سیمان بین 
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مفهوم این اعداد این است که پس از ایـن دوره اسـت   . ي یک کارخانه سیمان باشدگذار سرمایه
در صـورتی کـه پـس    . که کارخانه به سود قابل توزیع و بیش از آوردة سهامداران خواهد رسید

  .این دوره کارخانه دیگر کامالً مستهلک و اسقاط است و سهامداران یحتمل در حیات نباشند
دن این دورة زمانی باال بردن نسبت سود به فروش اسـت کـه   یکی از راههاي کوتاه کر

پـائین آوردن  . این نسبت با پائین آوردن هزینه یا باال بردن قیمت فـروش امکانپـذیر خواهـد بـود    
ه راحتی ممکن نیست و لذا راه حل باقیمانده افـزایش  بهزینه از لحاظ انعطاف ناپذیري اقتصادي 

علـی القاعـده    1384ازي قیمـت سـیمان در ابتـداي سـال     با توجـه بـه آزادسـ    .قیمت سیمان است
  .تر قابل قبولی تغییر خواهند یافت هاي کوتاه هاي زمانی قید شده در فوق به دوره دوره

  
  منابع و مآخذ

هاي سیمان کشور، مجلـس و پـژوهش، سـال اول     ناکامی در اجراي پروژه هاي ریشه) 1372(اشراقی، امین  •
  شماره دوم 

بررسی ساختار اقتصادي کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و ، )1378(بیدآباد، بیژن  •
 .1378خوزستان، آبان 

مجموعـه مقـاالت   . هاي تولید در کارخانـۀ سـیمان آبیـک    ، ساختار اقتصادي و هزینه)1383(بیدآباد، بیژن  •
، شـرکت  1383مهـر   12-13ن،  المللی سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت سیمان تهرا همایش بین

 . 581-600سیمان تهران با همکاري دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، جلد دوم، صفحات 

المللـی   مجموعـه مقـاالت همـایش بـین    . هاي تحلیل اقتصادي کارخانۀ سیمان ، روش)1383(بیدآباد، بیژن  •
، شـرکت سـیمان تهـران بـا     1383مهـر   12-13یمان تهـران،   سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت س

 .503-531همکاري دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، جلد دوم، صفحات 
• http://www.mim.gov.ir 
• http://www.irancement.com 

  
  
  
  
  

http://www.mim.gov.ir
http://www.irancement.com
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 1محیط زیست و صنعت سیمان در ایران و اروپا

  
  3دکتر عباس اطمینان           2دکتر بیژن بیدآباد

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه
  

  اي اقتصاد سیمان، محیط زیست، گازهاي گلخانه :کلیدواژه
  

  چکیده
 30اکسید کربن توسط کارخانجات سیمان حدود  در حال حاضر میزان تولید گاز دي

دهۀ  تامیلیون تن  70هاي تولید سیمان در حد  باشد و با افزایش ظرفیت در سال میمیلیون تن 
از . میزان تولید دي اکسید کربن به رقمی معادل تولید سیمان در آن سال خواهد رسید دیگر

از آلودگیهاي ناشی از شبکۀ % 14از حمل بار کشور اختصاص به سیمان دارد و لذا % 14طرفی 
از طرف دیگر صنایع سیمان کشور حدود  .باشد عهدة بخش سیمان میحمل و نقل کشور بر

کنند که عاقبت این کار اثرات نامطلوب  از انرژي خود را از سوخت فسیلی تأمین می% 81
  .اي دارد دیگري بر تولید گازهاي گلخانه

نمایـد کـه اگـر بـیش از      را ملزم می CO2اتحادیه اروپا، متصاعدکنندگان گاز  ETSطرح 
ایـن طـرح تولیـد    . اقدام به متصاعد کردن گاز کربنیـک کردنـد جریمـه دهنـد    معین جواز  مقدار

دهــد امــا ممکــن اســت بــه ســایر  پوشــش مــی) 2005-2007(را در فــاز اول  CO2گازکربنیــک 
) 2008-2012(در خالل فاز دوم سـالهاي   )Green House Gases, GHGs(اي  گازهاي گلخانه

ــد  ــري یاب ــال حاضــر کشــ   . تس ــه در ح ــمول     گرچ ــران مش ــه ای ــعه منجمل ــال توس ورهاي در ح

 

اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان که به این مقاله برمبناي یک بررسی تفصیلی دربارة  -1
ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه  خوزستان و از طریق دفتر برنامه سفارش شرکت سهامی عام سیمان فارس و

 . صنعتی امیرکبیر انجام گردیده تدوین شده است
2-          http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 
 .شرکت مهندسین مشاور گنو - 3

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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شوند ولی توجه به موارد زیر بـراي تولیدکننـدگان سـیمان قابـل      هاي تولید کربن نمی محدودیت
  :توجه است

هاي بعدي محدودیت تولید کربن مشمول کشورهاي بیشتري ازجملـه ایـران    هاحتماالً در دور •
هـایی نظیـر    هایی که از سـوخت  علها و کورهلذا در این ارتباط سرمایه گذاري در مش. خواهد شد

هاي مشـتق از ضـایعات مـایع،     اي جامد شهري، پالستیک، سوخت الستیک چرخ، ضایعات زباله
) ضایعات غذا، لجن فاضالب شهري، چربـی و گوشـت حیوانـات   (هاي ضایعات زیستی  سوخت

ارنـد مناسـب   نمایند و اثرات زیست محیطـی مطلـوبی نسـبت بـه سـوختهاي فسـیلی د       استفاده می
  .خواهد بود

ــت بســیاري از      • ــدرت رقاب ــزایش بهــاي تمــام شــده و کــاهش ق ــن طــرح باعــث اف اعمــال ای
خواهد شد و این خود بازارهاي بیشتري را براي کشورهایی نظیر  تولیدکنندگان سیمان در آینده

د توجـه  تواند مور ریزي براي صادرات سیمان در این زمینه می خواهد نمود که برنامه ایجادایران 
  . تولیدکنندگان سیمان قرار گیرد

  
   قدمهم

باشد که  هاي تولید کنندة گاز دي اکسید کربن می بخش سیمان یکی از مهمترین بخش
از سوي دیگر مصرف انرژي در صنعت سیمان . اثرات محیط زیستی مهمی را بر اکوسیستم دارد

سیمان در شرایط فعلی که بر بودن این صنعت و از طرف دیگر حمل و نقل  به دلیل انرژي
باشد، سهم بخش سیمان را در آلودگی محیط  بزرگترین قلم کاال در حمل و نقل کشور می

  .پردازیم به این موضوع میمقاله زیست مهم کرده است لذا در این 
انرژي و مصرف انواع سوختهاي فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی  مصرف

پدیده تغییر آب و . در جو شده است) CO2(اکسیدکربن  نند ديباعث افزایش شدید گازهایی ما
 مصرف انرژي حاصل از سوختهاي فسیلی و تولید بیش از حد. هوا یکی از این تبعات است

ادامه روند افزایش میزان تقاضا و مصرف . زنند بهم میرا توازن انرژي زمین  اي گازهاي گلخانه
زمین، گسترش فعالیتهاي کشاورزي و دامداري و انرژي در چند دهه آینده، تغییر کاربري 

مدلهاي . را در جو زمین تشدید خواهد کرداي  پدیدة گلخانه افزایش ضایعات جامد و مایع
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درجه سانتیگراد افزایش  5/3تا  1، دماي کره زمین از 2100کنند که تا سال  بینی می جوي پیش
 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
، تغییر در ضریب انعکاس زمین و آلودگی حرارتی، )ها آئروسل(ها  اي، تولید هواویزه گلخانه 

گذارند و در این بین تاثیر و  یعوامل مختلفی هستند که بر سرعت پدیده تغییر آب و هوا تاثیر م
  .است تر شده اي بسیار بیشتر و شناخته  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   کره زمین پس از گرم. شود زمین جذب می  توسط کره

کند و قسمتی  می قسمتی از این تابشهاي فروسرخ از اتمسفر عبور. دانتاب باز میفروسرخ به فضا 
. شود و به سطح زمین بازتابانیده می  موجود در اتمسفر جذب اي گازهاي گلخانه دیگر توسط

اي موجود در جو زمین، کسري از انرژي خورشیدي رسیده به زمین را در داخل  گلخانه گازهاي
این عمل . ماند حد مناسبی ثابت باقی می و دماي زمین در اثر این انرژي در دارند اتمسفر نگه می

اي در اتمسفر  گلخانه  الزم به ذکر است که اگر اثر. اند اي نامیده اي را اثر گلخانه گلخانه  گازهاي
شد و  درجه سانتیگراد نسبت به حال کمتر می 5/15زمین وجود نداشت، دماي کره زمین حدود 

اي در  گلخانه  همچنین، در صورتی که موجودي گازهاي .زد ن دیگري را رقم میعصر یخبندا
خورد و انرژي بیشتري در  داخل اتمسفر، زیادتر از حد متعارف شود، موازنه انرژي زمین بهم می

 .داشت انرژي بیشتر، گرم شدن زمین را به دنبال خواهد. ماند داخل اتمسفر زمین باقی می
هاي مرتبط با تغییرات  توان به عنوان اهم یافته موارد زیر را می 2شده جامان هاي بررسی براساس

  :آب و هوا در کرة زمین دانست
 .مجموعۀ مشاهدات حاکی از گرم شدن کرة زمین دارد •

درجۀ سانتیگراد  6/0میانگین افزایش دماي سطح زمین در قرن بیستم حدود  •
 .باشد می

 .ن جو افزایش یافته استکیلومتر پائی 8دهۀ گذشته در  4دما در  •

 1 http://www.climate-change.ir/fa/concept/  
2 The Intergovernmental Panel on Climate Change, report on climate change. 

http://www.climate-change.ir/fa/concept/
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 .ها کاهش یافته است پوشش برف و وسعت یخ •

 .ها افزایش یافته است سطح متوسط دریاها باال آمده و گرماي اقیانوس •

  
از . اي از اهم آنهاست عوامل مختلفی در گرم شدن زمین اثر دارند که گازخاي گلخانه

حور گردش زمین همه بر میزان طرف دیگر تغییرات مدار چرخش زمین ، تغییر جهت زاویۀ م
تغییرات فعالیت خورشید همچون . تابش خورشید بر سطوح خاص زمین تأثیر بسزائی دارند

شود نیز اثرات قابل  سالۀ لکۀ خورشیدي که سبب افزایش درخشش خورشید می 11سیکل 
ن تغییر ترکیب جو توسط فعالیت انسان نیز در ای. توجهی بر سیستم آب و هواي زمین دارد

  .اثر نیست موضوع بی
، ازن جو )CH4( ، متان)N2O( ، اکسیدنیترو)CO2( اکسیدکربن ، دي)H2O( بخارآب

 و پرفلوئوروکربنها )HFCs( ، هیدروفلوئوروکربنها)CFCs( ، کلروفلوئوروکربنها)O3( پایین
)PFCs( زمین  اي در جو تمامی این گازها در ایجاد پدیده گلخانه. اي نام دارند گلخانه  گازهاي

اي  اثر گلخانه درصد از سهم 90 کربن مجموعاً نقش دارند و در این میان بخار آب و دي اکسید
  . دهند را به خود اختصاص می
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 اي بطور طبیعی در جو زمین وجود دارند اما فعالیتهاي انسانها و گلخانه گازهاي
در . دهد یعی افزایش میآلودگیهاي ناشی از این فعالیتها، مقدار گازهاي مذکور را بطور غیرطب
شود و دماي کره زمین را  نتیجه گرماي ناشی از تابش اشعه خورشید در جو زمین محبوس می

این منابع . اي داراي منابع تولیدکننده طبیعی و غیرطبیعی هستند گلخانه  ازهايگ. برد باال می
اي در اثر تغییر و  لخانهگ  از طرفی مقدار گازهاي. شوند اي نامیده می گلخانه  هاي گازهاي چشمه

تحوالت شیمیایی در جو یا توسط منابع جذب کننده این گازها که اصطالحا چاهک نامیده 
 اي طول عمر مشخصی دارد و با توجه به نوع گاز هر گاز گلخانه. یابد شوند، کاهش می می

اکسیدکربن  دي معموال گاز. اي نیز متفاوت است اي میزان تاثیر آن بر شدت اثر گلخانه گلخانه  
شود و پتانسیل  می  گرفته نظر اي بر گرماي زمین، در به عنوان مبناي تعیین میزان تاثیر گاز گلخانه

اي، منابع  گلخانه جدول زیر گازهاي . شود گرمایش سایر گازها نسبت به این گاز سنجیده می
   .دهد انتشار و طول عمر آنها را در جو زمین نشان می

 
  1373اي در اتمسفرزمین بر حسب درصد در سال  سهم گازهاي مختلف گلخانه
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 اي گلخانه خالصه مشخصات گازهاي

  گازهاي
 اي گلخانه

 منابع
 چاهکها

طول عمر در 
 طبیعی غیر طبیعی جو زمین

 اکسید دي
 CO2 کربن

سوزاندن سوختهاي 
 فسیلی، جنگل زدایی،

تخمیر هوازي ضایعات 
 جامد و مایع

 سال 50 جنگلها -اقیانوسها ---

  CH4 متان

فضوالت حیوانی، 
 شالیزارهاي برنج و

سوزاندن سوختهاي 
هوازي  فسیلی، تخمیر بی

 ضایعات جامد و مایع

 و اقیانوسها هامرداب

جذب توسط 
در باکتریهاي موجود 

 انجام خاك و
واکنشهاي شیمیایی در 

 جو

 سال 10

 اکسید نیترو
N2O  

خاکهاي تقویت شده با 
شیمیایی،  کودهاي

سوختن زیست توده و 
  احتراق سوختهاي فسیلی

فرآیندهاي 
میکروبی در خاك 

اقیانوسها و  و آب
 خاکهاي طبیعی

جذب بوسیله خاك و 
فتوشیمیایی  واکنشهاي

 در استراتوسفر

140 – 190 

 سال

 --- O3 ازن
واکنشهاي پیچیده 
 فتوشیمیائی در جو

واکنش با رادیکالهاي 
 آزاد در جو و

واکنشهاي پیچیده 
 فتوشیمیایی

چند ساعت 
 تا چند روز

مقادیر دما و میزان . گذارند دما و میزان بارش برف و باران، هر دو بر آب و هوا تاثیر می
اقیانوسی آن منطقه   یایی، ارتفاع و جریانهايجغراف بارش باران در هر منطقه نیز متاثر از عرض

اي است که میزان تاثیر عوامل فوق را بر آب و هواي هر منطقه  تغییر آب و هوا پدیده. باشد می
شده ناشی از  برخی پیامدهاي شناخته. گذارد دهد و تاثیرات نامطلوبی را به جاي می تغییر می
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 : تغییر آب و هوا عبارتند از 

 ح آب دریاها و کاهش منابع آب شیرین باال آمدن سط •

 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  •

 ر اثر افزایش بادهاي گرم افزایش آلودگی هوا در برخی مناطق د •

 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  2100دي اکسید کربن تا سال  ، اگر میزان غلظت IGPCCتوسط 
درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که این مسئله تغییرات محسوسی  5/4تا  5/1ایران به میزان 

. را در منابع آبی، میزان تقاضاي انرژي، تولیدات کشاورزي و نواحی ساحلی موجب خواهد شد
تخریب نواحی ساحلی، از بین افزایش سطح دریاها، تغییر الگوي دمایی، کاهش منابع آبی، 

رفتن محصوالت کشاورزي و غذایی، تخریب جنگل، تناوب و تشدید خشکسالی و تهدید 
از اثرات غیر مستقیم . سالمت انسان ها از اثرات زیان آور مستقیم تغییرات آب و هوا می باشند

اي کشورهاي توسعه یافته اشاره  ت مقابلهتوان به آسیبهاي اقتصادي ناشی از اقداما تغیر اقلیم می
   .کرد

هاي زیر براي کرة زمین محتمل و یا  پدیده  IGPCCهاي  ها و پیش بینی براساس بررسی
  :محتمل قریب به وقوع هستند

 باال رفتن ماکزیمم دما و روزهاي گرم بیشتر در تقریباً تمامی سطح زمین •

هاي یخبندان کمتر در تقریباً باال رفتن حداقل دما و روزهاي سرد کمتر و رز •
 تمامی سطح زمین

 کاهش دامنۀ دماي روزانه در تقریباً تمامی سطح زمین •

 هاي شدیدتر بارش •
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هاي اقلیمی تابستانی و ریسک خشکی در اکثر مناطق با عرض  افزایش خشکسالی •

 میانی جغرافیایی

 هاي موسمی در مناطق گرمسیري افزایش ماکزیمم طوفان •

  هاي موسمی در مناطق گرمسیري   ماکزیمم بارش افزایش میانگین و •
، اي گازهاي گلخانه کنترل رهایش پذیري کشور در اثر عدم ارزیابی میزان آسیب رايب

این سناریوها خود ترکیب منتخبی از مدلها و . 1اند شش سناریوي متفاوت طراحی شده
 رناریوي انتشا، سه س)ECHAM4 و HadCM2(ام  سی سناریوهاي متفاوت مانند دو مدل جی

)IS92a, IS92b, IS92c( در این ترکیبها سه وضعیت . باشند و سه حساسیت اقلیمی متفاوت می
 :است که به ترتیب عبارتند از شده  اي در نظر گرفته  مختلف براي انتشار گازهاي گلخانه

 .میزان انتشار پایین .1

 ثابت نگهداشتن میزان انتشار در شرایط فعلی .2

 میزان انتشار باال .3

هاي اقلیمی مختلف  شده بین ترکیبات سناریوها و حساسیت در نهایت نتایج مدلسازي انجام 
درجه سانتیگراد، براي حالت  5/1تا  1بین در ایران افزایش دما اول دهد که براي حالت  نشان می

 تا 9/5این افزایش دما بین  سوم درجه سانتیگراد و براي حالت 1/4تا  5/2افزایش دما بین  دوم
همچنین همین ترکیبها براي به تصویر کشیدن تغییرات بارندگی . 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

 کاهش نسبت به سال پایه % 50تا % 9/30 دومبراي شرایط  .2

 کاهش نسبت به سال پایه % 80تا % 58 سومیط براي شرا .3

استفاده از  بر منابع آبی ایران، تحقیقات مختلفی با اثرات گرم شدن زمین براي بررسی میزان
مختلف که با سناریوهاي انتشار و تغییرات دمایی رواناب هواشناسی و مدلهاي  -هاي آبی  داده

ایستگاه آب  398اي که از  هاي رواناب دوره نتیجه داده. است اند، انجام شده نیز ادغام شده
. آنها تغییر کرده است% 47دهد که شاخص سیالب در  اند، نشان می سنجی گردآوري شده

 

1 http://www.climate-change.ir/fa/concept/  

http://www.climate-change.ir/fa/concept/
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تغییرات  مشخصاً 1990-2000ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه در طی سالهاي  600بعالوه در 
، هاي استفاده شد ودخانهحوضه ر 30مدت رواناب که براي  مدل دراز. اقلیم مشاهده شده است

دهد که افزایش دما، حجم رواناب را در زمستان، به دلیل تبدیل بارش برف به باران و  نشان می
همچنین مشخص شده است که افزایش . دهد در بهار، به دلیل آب شدن سریع برفها افزایش می

بارندگی را کاهش هاي آبگیر تاثیر گذاشته و نوسانات رواناب ناشی از  دما بر رواناب حوضه
  .می دهد

افزایش دماي پیش بینی شده در اثر تغییرات آب و هوایی باعث کاهش باروري نشاء برنج، 
از طرف دیگر . گردد کاهش طول عمر ذرت، نارسی گندم و کاهش جوانه زنی سیب زمینی می

کاهش  تغییرات آب و هوایی با کاهش میزان و زمان بارش، بر اساس داده هاي تاریخی، باعث
 1377-1378هاي اخیر در محدوده سالهاي  بطوریکه خشکسالی. گردد تولید گندم و پنبه می

تن محصول گندم دیم میلیون  543/2تن محصول گندم آبی و  میلیون 050/1باعث کاهش 
دهند که بخش کشاورزي ایران در برابر پدیده تغییر آب و هوا بسیار  این نتایج نشان می. گردید

  .باشد میآسیب پذیر 

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
رویش طبیعی گیاهان جنگلی آشفته شده و منجر به کاهش . باشند هاي این تاثیرات می نمونه

هاي جنگلی و مراتع  هجوم دام به عرصه. شود ت غیرچوبی در جنگل میتولید چوب و محصوال
و تشدید بیماري گیاهان باعث تسریع فرسایش زمین، مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک 

افزایش سطح آب دریا در خلیج فارس و دریاي عمان باعث تخریب جنگلهاي . گردد می
تواند در برخی  قدار علوفه در جنگلها، که میدر اثر کاهش م. گردد می) مانگرو(دریایی حرّا 
زائی باشد، شرایط زیست محیطی براي حیات وحش در مناطق  اي از شروع بیابان موارد نشانه

افزایش دما و خشکسالی باعث تخریب پوشش گیاهی . گردد  جنگلی به سرعت نامساعد می
علت تضعیف ظرفیتهاي گردد که در نهایت به  شده و به پیامد آن فرسایش خاك تسریع می

ها پیامدهاي اجتماعی ناگواري نظیر مهاجرت اتفاق  اکولوژیکی منطقه در اثر این تخریب
  .افتد می
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صنایع تولید انرژي در . باشد شمال کشور مرکز تولیدات کشاورزي می نواحی ساحلی

این  حضور. اند اکثر بنادر بزرگ صدور کاال در جنوب مستقر شده. منطقه جنوب قرار دارند
دهد که نواحی ساحلی کشور تا چه حد نسبت به اثرات  صنایع در شمال و جنوب ایران نشان می

هایی که در طی ده سال در ساعت هاي  با توجه به داده .باشند پذیر می تغییر آب و هوا آسیب
اند، میانگین افزایش  آوري شده جمع) چابهار، بندر عباس و بوشهر(مختلف از سه ایستگاه 

میلیمتر در سال بوده است که با  5/4ط سطح آب دریا در خلیج فارس و دریاي عمان متوس
بعضی از اثرات افزایش دما و سطح آب دریا در . کند مطابقت می IPCC 1995سناریوي سال 

  :نواحی ساحلی عبارتند از
  فرسایش کناره هاي ساحلی در شمال و جنوب •
  اله و خلیج گرگانآب گرفتگی زمینهاي پست مثل شبه جزیره میانک •
  سفید شدگی گسترده آبسنگهاي مرجانی •
  نفوذ آب شور در آبهاي شیرین در اثر آب گرفتگی زمینهاي ساحلی •

اثرات سوء شدیدي بر بهداشت و رفاه خانوارها دارد  تغییر اقلیم از منظر اقتصادي اجتماعی،
نفوذ آب شور به . مودساحلی اشاره ن  شیرین در مناطق  توان به تامین آب که از آن جمله می

بویژه در حوضه  - اقلیم در منطقه داخل آبهاي سطحی و زیرزمینی از مهمترین پیامدهاي تغییر
ترین منبع تامین آب شرب  رودخانه کارون اصلی. شود محسوب می -آبریز رودخانه کارون

طح براي شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر است و نفوذ آب شور در اثر افزایش س
  .درباره این رودخانه بوده و هستمهم 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، . منجر به افزایش بیماریهاي قلبی و عروقی، تنفسی و بیماریهاي عفونی و میکروبی گردد

ی از بیماریهایی که در مناطق استوایی شایع است، در استانهاي گرمسیري ایران نیز رایج یک
دهد که میزان  در کشور نشان می 1988تا  1982تحقیق بر روي میزان بروز ماالریا از سال . است

  .موارد ابتالء به این بیماري علیرغم افزایش امکانات بهداشتی و درمانی رو به رشد است

ندمان نیروگاههاي حرارتی، کاهش در تولیدات نیروگاههاي آبی در اثر کاهش کاهش را
هاي نفتی، تاسیسات گاز و پتروشیمی در  سطح آب پشت سدها، تخریب نواحی ساحلی، اسکله
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نواحی ساحلی جنوبی در اثر طوفانهاي دریایی شدید، همگی تاثیرات محسوس ناشی از تغییر 
شود که گرم شدن زمین باعث افزایش تقاضاي برق به  ی میبین همچنین پیش. آب و هوا هستند

  .سال آینده گردد 50مگاوات در طول  20000میزان 
  

 اي در ایران  کاهش گازهاي گلخانه
در کشور بدلیل فرسودگی صنایع مصرف کننده  اي گازهاي گلخانه پتانسیل کاهش انتشار
مبتنی بر تولید برق با استفاده از در بخش انرژي، سیاستهاي اصلی . حاملهاي انرژي باالست

آوري  آوریهاي پاك و پربهره و نیز پاالیشگاههاي دوستدار محیط زیست، بهینه سازي فن فن
وسایل نقلیه و ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده از لوازم برقی و ساختمانهاي با بهره وري 

کاهش شامل مدیریت مزارع و  به همین ترتیب در بخش غیرانرژي استراتژیهاي. باشد بیشتر می
ترویج دامداري مدرن، محافظت از جنگلها و سایر منابع طبیعی، کنترل مضاعف و تصفیه پسابها، 

  .مدیریت مواد زائد و بازیافت آنها است

گازهاي  ها براي کاهش انتشار ترین گزینه وري انرژي یکی از اقتصادي افزایش بهره
با استفاده بهینه از حاملهاي انرژي و . است 1400تا سال % 31با پتانسیلی در حدود  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  .کاهش داد 1400در سال % 4/2به  1378در سال % 2/4

گاههاي سیکل ترکیبی در تولید برق، تدوین بر بهره وري انرژي شامل افزایش سهم نیرو
استانداردهاي مناسب مصرف انرژي در ساختمانهاي مسکونی و تجاري، اجباري کردن استفاده 

  .باشد از برچسبهاي انرژي براي لوازم برقی خانگی و تقویت تکنولوژي وسایل نقلیه می

تهاي مایع مثل نفت، کردن سوخ از نیروگاههاي حرارتی، با جایگزین CO2مقدار انتشار 
میلیون تن  83به  1378میلیون تن در سال  4/89گاز و سوختهاي سنگین با گاز طبیعی از مقدار 

. داد درصدي در طول این دوره را نشان خواهد 2/7رسید که کاهش  خواهد 1384در سال 
به مایع بازیابی گازهاي همراه براي تزریق به چاههاي نفت و توسعه تکنولوژیهاي تبدیل گاز 

)GTL( اي باشد تواند کمک موثري براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه می.  

انرژي بادي و خورشیدي، زمین گرمایی، انرژي امواج و جزر و مد، انرژي هیدروژنی، 



  مجموعه مقاالت    328
روند که پتانسیل  شمار می هایی از منابع انرژي تجدیدپذیر و پاك به اي و آبی نمونه انرژي هسته

سهم انرژیهاي آبی،  1384تا سال . بکارگیري این منابع انرژي وجود داردمناسبی در کشور در 
مگاوات خواهد  1000و 1200، 7700اي در تولید نیرو به ترتیب به سطح  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 نتشارانرژي، سهم بسیار کوچکی را در ا

وري نشخوار کنندگان، تقویت تکنیکهاي کشت برنج و مدیریت  در این بخش، افزایش بهره
جنگلکاري، احیاي جنگل، خروج دام از جنگل و . گیرد پسماندهاي کشاورزي را در بر می

نیز از دیگر سیاستهاي مهم این  استفاده از سوختهاي فسیلی به جاي چوب در مناطق جنگلی
مدیریت دفن ضایعات جامد و بازیابی متان از محل دفن بهداشتی زباله در بخش . بخش هستند

  .اند ضایعات نیز اقدامات دیگري هستند که در این بخش پیشنهاد شده

سیاستهاي کاهش در بخش انرژي کشور بسیار موثرتر از سیاستهاي کاهش در سایر 
با اجراي سیاستهاي پیشنهاد شده براي زیربخشهاي انرژي میتوان میزان انتشار . ندباش بخشها می

 2010هزار تن دي اکسید کربن در سال  614639هزار تن به  822489گازهاي گلخانه اي را از 
آوري گازهاي همراه و تزریق آنها به چاههاي نفت اقدام نکند  اگر دولت براي جمع. کاهش داد

اي همراه فقط به عنوان یک سیاست کاهش پیشنهاد گردد، در آنصورت و جمع آوري گازه
 CO2هزار تن معادل 627330در حدود  2010در سال  اي گازهاي گلخانه میزان کاهش انتشار

  .خواهد بود
در حال حاضر سهم منابع انرژي تجدیدپذیر در تولید برق اندك و هزینه برق تولیدي از 

عمده سیاستهاي کاهش بایستی بر جایگزینی سوختهاي سنگین با  از این رو. آنها بسیار باالست
. اي متمرکز شود گاز طبیعی، برق آبی، سیکل ترکیبی، تولید همزمان گرما و برق از انرژي هسته

و بخصوص صنایع تولید آهن  سیمان جایگزینی سوخت و بهینه سازي مصرف انرژي در صنعت
اي که نرخ  گردند به گونه انتشار پیشنهاد می و فوالد به عنوان سیاستهاي موثر در کاهش

% 50، %70وري انرژي و تغییر سوخت به ترتیب با اجراي بهرهسیمان بازگشت سرمایه در صنعت 
اقدامات اساسی نیز براي کاهش انتشار . است% 182و % 134و در صنایع آهن و فوالد به ترتیب 
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این اقدامات یک مجموعه . اند شدهاي از بخش حمل و نقل کشور پیشنهاد  گازهاي گلخانه
سازي تکنولوژي وسایل نقلیه، افزایش  گیرد که بر بهینه برنامه روشهاي کاهش را در بر می

ناوگان حمل و نقل عمومی، تولید سوخت با کیفیت باال و توسعه حمل و نقل ریلی متمرکز 
  شده است

ژي، میزان انتشار گازهاي با اجراي سیاستهاي کاهش در تمام زیربخشهاي انرژي و غیر انر
در سال . کاهش خواهد یافت 2010هزار تن تا سال  150752هزار تن به  791560اي از گلخانه
از بین زیربخشهاي مختلف، سیاستهاي کاهش در بخش نیروگاهی و حمل و نقل به  2010

ي کاهش اي و سیاستها بیشترین تاثیر را در کاهش انتشار گازهاي گلخانه% 20و % 32ترتیب با 
کاهش، کمترین اثربخشی را بدنبال خواهد % 6و % 7انتشار در بخشهاي کشاورزي و جنگل با 

 .داشت

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 رس براي تولید سیمان، به هم زدگی اکو خاك

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  فتنی است، با مصرف مواد مکمل سیمان عمر مفید سازهگ. 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  70هاي تولید سیمان در حد  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  توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اثر گازهاي گلخانه

کشور از حمل بار % 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
 

1 http://irangreenpen.org/00news/001742.shtml 

http://irangreenpen.org/00news/001742.shtml
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کنند که عاقبت این کار اثرات نامطلوب دیگري بر تولید گازهاي  سوخت فسیلی تأمین می

  .اي دارد گلخانه
  

  المللی حیط زیست، سیمان و معاهدات بینم
نوع گاز و غبار اصلی اسـت کـه از طریـق تغییـر در میـزان       4صنعت سیمان متصاعد کنندة 

هـا شـامل    این متصاعد شونده. شعاع تابش خورشید اثرات گرم کننده و سرد کننده برروي زمین
ي زمـین توسـط صـنعت    عامـل اول در تغییـر دمـا    3اثـر  . باشـند  می CO2و  NOxغبار، سولفور، 

براي مثال غبار تولید شده توسط صنعت سیمان در هر سال معادل . سیمان خیلی قابل توجه نیست
. نمایند میلیون تن در سال غبار ایجاد می 100میلیون تن است در صورتی که کل صنایع حدود  3

زیاد اسـت کـه   و غبارهاي طوفانهاي کویري در بسیاري از نقاط جهان مانند کشور صحرا آنقدر 
انتشار سولفور صـنعت سـیمان نیـز    . شود کارخانۀ سیمان در برابر آن یک کارخانۀ پاك تلقی می

دودهاي متصاعدة سـولفور مضـر بـراي انسـان از     % 100تقریباً . در مقیاس جهانی با اهمیت نیست
هـا   سلبه هرحال سولفور از طریق تشکیل آئرو. شوند سوختن نفت و زغال و تولید مس ایجاد می

از صـنعت سـیمان نیـز همچنـان در مقیـاس       NOxانتشـار  . نقش خنک کننده دماي زمـین را دارد 
مقـدار  . اي بـه حسـاب آیـد    هـاي منطقـه   تواند بعنوان مزاحمت جهانی قابل اغماض است ولی می

. شـود  هاي فسیلی و بیولوژیـک و بـرق زدن ایجـاد مـی     تولید شده از احتراق سوخت NOxاعظم 
و بـاالخص خطـوط طراحـی شـده خـاص بـراي         NOxهاي کـم  ته همانند مشعلآوري پیشرف فن

  .در صنعت سیمان دارند NOxفرآیندهاي حرارتی تولید سیمان سهم مهمی در کاهش 
هاي سیمان در جهـان قابـل اهمیـت و     از کارخانه CO2برخالف سه مورد فوق تولید گاز 

آن % 55شـی از مصـرف انـرژي و    بخـش سـیمان نا   در CO2تولید گاز % 45 .رو به افزایش است
   .باشد کربنات کلسیم به اکسید کلسیم و انیدرید کربنیک می ناشی از فرآیند تبدیل بی

CaCo3à CaO + Co2  
تقریبـاً بـازاء   . میلیارد تن در سال است 6/1تولید سیمان در جهان در حال حاضر حدود 

اساس و با احتساب اضـافه کـردن    بر این. شود تولید می CO2تن گاز  97/0تولید هر تن کلینکر 
شود و لذا حدود  تن کلینکر یک تن سیمان تولید می 9/0گچ و آهک و سرباره بطور متوسط از 
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توسط  CO2کل تولید . شود هاي سیمان در جهان ایجاد می توسط کارخانه CO2میلیارد تن  4/1
صـنعت سـیمان در    و مشـارکت  باشـد  میلیارد تن در حال حاضر مـی  1/23انسان در جهان حدود 
هـاي   موضوعات زیست محیطی از جملـه مسـائل و چـالش    لذا. باشد می% 6تولید این گاز حدود 

آینده در این صنعت نقش تعیین کننده خواهـد داشـت لـذا     پیش روي صنعت سیمان است و در
پردازیم و مروري به تجربۀ کشورهاي اروپـایی در ایـن ارتبـاط     در این قسمت به این موضوع می

  .اهیم داشتخو
 

 

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      . باشـند  گذاریهاي خارجی از دالیل مهم ایـن تغییـرات مـی   
لـذا  . توان به موارد زیست محیطـی اشـاره کـرد    را نیز بوجود آورده که از آن میان می اختالالتی

هاي چنـد جانبـه تجـاري     نبود ساختارهاي قانونی مناسب در حمایت از محیط زیست توسط نظام

ــف CO در صنایع مختل تولید     2
 (Source: VDZ Germany 1998 )

0 1 2 3 4 5 6 7

Cement

Lime

Steel

NF-metals

Chemical industry

Paper

Glass

Sugar

Textiles

Power plants

kg CO2/DM



  مجموعه مقاالت    332
  .باشد عامل مهم در عدم توجه کشورها به مسائل محیط زیست می

وافقتنامـۀ خاصـی بـراي مسـائل زیسـت      علیرغم اینکه در مقررات سازمان تجارت جهانی م
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
محـدودیتها یـا   اند براي حمایت از بهداشت و سالمتی انسان، حیوان یـا گیـاه    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

و مـورد مربـوط بـه بهداشـت و سـالمت انسـان        6هاي دور توکیو صادرشـده   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
  :مین سازمان ملل متحداجالس به دنبال کنوانسیون کلی تغییر آب و هواي ز

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
ی اهداف اشتراکی براي حصول این موضوع را نیز بر عهده گرفتند و بر ایـن اسـاس طـرح    اروپائ

EU-ETS  کـه در مرحلـۀ   -اي مبنی بر ایجاد بورس خرید و فروش مجوز انتشار گازهاي گلخانـه
اروپـا در مقابلـه بـا آثـار زیسـت      . شود در پارلمان اروپا مطرح و تصویب شد می Co2اول شامل 

هـا   هاي بلندي نسبت به سایر کشورها برداشته است که این حرکـت  ت گاممحیطی تولید و تجار
بـه بررسـی موضـوعات زیسـت محیطـی در بـاب        باشد لذا در بخش تولید سیمان نیز مشخص می

  .پردازیم سیمان اروپا می
  

 

مقررات تجاري و مسائل زیست محیطی، "خبرنامه رویدادها و تحوالت سازمان جهانی تجارت، سال هشتم،   -1
  .1382، بهمن ماه 55ی، شماره وزارت بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگان
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  محیط زیست و صنعت سیمان اروپا 
ید کرده که منجـر  میلیون تن سیمان تول 185صنعت سیمان در اتحادیه اروپا  1990در سال 

 1.کربناسـیون مـواد خـام گردیـده اسـت      از طریـق دي  CO2میلیون تن گاز  138به متصاعد شدن 
میلیون تن  10بعالوه استفاده از الکتریسیته از سوخت کارخانجات نیرو منجر به انتشار غیرمستقیم 

 CO2اي  هشود این میزان تولیـد گـاز گلخانـ    همانطور که مالحظه می. 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
 )معرفی محصوالت فرعی سودمند(کاهش نسبت کلینکر  -2

 ان جانشینی براي سوخت استفاده از مواد زائد به عنو -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 . هاي سیمان شامل موارد زیر هستند در کورههاي ثانویه  سوخت
  .ات زیست محیطی مطلوبی نسبت به سوختهاي اولیه یا فسیلی دارندها اثر سوخت
  )Tyres( الستیک چرخ §

  )Municipal solid waste(اي جامد شهري  ضایعات زباله §

  )Plastics( پالستیک §

  )Liquid waste derived fuels( هاي مشتق از ضایعات مایع سوخت §

هري، چربـی و گوشـت   ضایعات غذا، لجـن فاضـالب شـ   (هاي ضایعات زیستی  سوخت §
 wood waste, sewage sludge, animal meal and fat) (Biomass fuels )حیوانات

 

1- 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. 
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گامهاي مؤثري  NOxو بطور کلی در  CO2هاي ذکر شده باالخص در کاهش  سوخت

باشند که در حال حاضر تجهیزات بسیاري براي آمیزش و ترکیب این سوختها نیز در اروپا  می
هاي فوق در  درصد حرارتی هرکدام از سوخت. رفته ابداع شده استو سایر کشورهاي پیش

  .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
  . توان مالحظه نمود 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. خواهدشد زائد و کنترل متصاعد شدن مواد نامناسب و آلوده کننده محیط زیست

توانـد بـه عنـوان     سازمان تجارت جهـانی مـی   2بلند مدت در راستاي مقررات سالمتی و استاندارد
 

2 . Safety & Standards  
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جزیی از چهارچوب سیاستی قابل پیش بینـی بـراي کمـک بـه برنامـه ریـزي و سـرمایه گـذاري         
ب ها تلقی شود و لـذا قـدم مهمـی در راسـتاي حرکـت بـه سـمت توسـعه پایـدار محسـو           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  1اتحادیـه صـنعت سـیمان بلژیـک و منطقـه والـن        2001ژوئیه  26در 

منتشـر   2010و بهبود کارآیی انرژي در صنعت سـیمان تـا سـال     CO2گذاري کاهش گاز  هدف
، پروتکـل  )1992ژوئـن  (در ریـودوژانیرو   در چارچوب کنوانسیون تغییر محـیط زیسـت   .نمودند
و در چهارچوب قوانین اتحادیه اروپا، بلژیک خود را متعهد سـاخت کـه   ) 1997دسامبر (کیوتو 

 

1 Walloon  ibid , P3. 
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شایان ذکر است . 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 18آلوده کننده محیط زیست در مدت 

سازد که تاثیر این توافقنامه را بر قدرت رقابـت   عهد میدر این راستا دولت والن خود را مت
هاي حاصل از عدم رقابت که ممکن است بواسطه اقـداماتی نظیـر    صنعت سیمان و نیز بر ریسک

  .ایجاد شود را بررسی کند CO2و یا مالیات بر مصرف انرژي یا بر تصاعد  CO2کنترل 
امکانپـذیري و قابـل دسـترس     رسیدن به اهداف یادشده از طریق سه محور زیر بـر حسـب  

  :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(استفاده بیشتر از مواد معدنی نظیر سرباره و خاکستر  -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 

 1990-2000و مصرف انرژي در صـنعت سـیمان را بـراي سـالهاي      CO2کردند که تصاعد گاز 
در  %25را بـه میـزان    CO2فرانسه توافق نمود که تولیـد  بر این اساس، صنعت سیمان. کنترل کنند

% 10براي هر تـن سـیمان بمیـزان     CO2کاهش دهد و بعالوه صدور  1990-2000خالل سالهاي 
  .کاهش یابد
از سوخت فسیلی از طریق کاهش مصرف انـرژي بـا اسـتفاده از     CO2کاهش در% 25این 

هاي جانشـین و   خانجات و استفاده از سوختهاي تولید با ظرفیت باال، مدرنیزه کردن کار پروسه
بر اسـاس ایـن توافقنامـه صـنعت سـیمان موظـف       . شود استفاده بهینه از ترکیبات سیمان ایجاد می

بـه وزارت محـیط زیسـت     CO2است که هر ساله گزارشـی را در خصـوص میـزان انتشـار گـاز      
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  .فرانسه ارائه کند
، میزان گازکربنیک به 2000در سال . یافت سیمان فرانسه به نتایجی بهتر از توافقنامه دست

صـنعت  . کـاهش داشـت   1990در هرتن در مقایسه با سـال  % 25در کل و به میزان  % 3/38میزان 
سیمان فرانسه اکنون به دولت پیشنهاد کرده اسـت کـه ایـن توافقنامـه را بسـط داده و بـه اجـراي        

ا آمادگی خود را براي اجراي کامل آنه. مبادرت نماید 1990-2010کامل توافقنامه کیوتو براي 
ایـن  . انـد  این توافقنامه و وظایفی که باید در چهارچوب توافقنامه کیوتو اجرا نمایند اعالم نمـوده 

تعهد جدید ممکن است جزیی از یک برنامه بزرگتر باشد که سایر صـنایع نیـز در آن مشـارکت    
   1.خواهند نمود

  آلمان 
بطور اختیاري متعهد شد که مصرف انرژي سوخت ، صنعت سیمان آلمان 1995در مارس 

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 

  .ژي خودداري نمودو یا بر مصرف انر 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     در کارخانجات سیمان آلمان غربی کمتر خواهد بـود چـرا کـه برنامـه    

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 % 3/1، گازکربنیک صنعت سیمان حدود 1995بطوریکه در سال 
  .آلمان بوده است

بعالوه صنعت سیمان آلمان موفق شد که در خالل چند سال گذشته مصرف انـرژي خـود   
با استفاده از مـواد مختلـف    )Stepped-up(اي  هاي تولید مرحله استفاده از پروسه. را کاهش دهد

 3510صنعت سیمان آلمان موفق شـد کـه میـزان مصـرف انـرژي از سـوخت خـاص خـود را از         
هـاي   اسـتفاده از سـوخت  . کاهش دهد 1999کیلوژول در سال  2800به  1987کیلوژول در سال 

 

1- ibid page 4. 
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 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  1997بدنبال توافقنامه کیوتو در سال 

 %21بـراي حمایـت از دولـت آلمـان بـراي رسـیدن بـه هـدف         . مللی رساندال آن را به سطوح بین
افـزایش داد و   2005تـا سـال   % 28، صنعت سیمان هـدف 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  % 28ه کاهش سیمان هدف خود را بازنگري نمود و متعهد ب

 CO2بـا درنظـر گـرفتن تولیـد     . هاي خاص شامل فسیلی و الکتریسیته منتشـر شـود   که از سوخت
-2012منتشره از صـنعت سـیمان آلمـان در خـالل سـالهاي       CO2حاصل از مواد خام میزان کل 

  .یابد کاهش می% 16به میزان  1990
  : و اجراي این توافقنامه عبارتند از  CO2ر مهمترین ابزار براي کاهش انتشا

  بهبود پروسه تولید -
 هاي فسیلی از طریق استفاده مواد زائد افزایش سوخت جانشین براي سوخت -

 blended(افزایش سهم سیمان (تغییر در ترکیب تولید سمیان  -

 تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژي، استفاده از مواد جانشین  -

زش کارکنان کارخانجات، مبادله تجربیات مهندسی و مدیریت با آمو(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 % 10مصرف انرژي خود را به میزان 
  .بود 1989-2000در خالل سالهاي % 20ت بهبود کارآیی انرژي به میزان اولین قدم در جه

پتاژول در سـال   3/5بر اساس گزارش ارائه شده کل مصرف انرژي صنعت سیمان هلند از 
-96کـاهش در خـالل سـالهاي    % 35(کـاهش یافتـه اسـت     1996پتـاژول در سـال    4/3به  1989
در % 18تریسـیته در هـر تـن سـیمان بـه میـزان       بعالوه کارآیی انرژي سوخت فسیلی و الک). 1989

 

1- ibid page 5.  



 339    سمینار اقتصاد سیمان ایران

  .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 . افزایش دهد %21به میزان  2000-1989
هـاي سـیمان    هـاي فسـیلی درکـوره    جانشین براي سـوخت  هاي 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   

ف در هـر دو توافقنامـه کـاهش مصـر    . کاهش یافت% 5بمیزان  CO2، 2000ایفاء نمود و تا سال 
موارد زیـر مصـرف الکتریسـیته را     .انرژي از طریق سرمایه گذاري در بهبود تکنولوژي ایجاد شد

  3:کاهش داده است% 25به میزان 
  هاي کامپیوتري براي پروسۀ تولید خشک استفاده از سیستم §
  هاي سیمان هاي جانشین درکوره استفاده از سوخت §
  .1استفاده از مواد جانشین براي خردکردن سیمان §
  در آسیاب سیمان  2ستفاده از تکنولوژي جدید ا §

توافقنامـه جدیـدي بـین اتحادیـه      2001ژانویـه   با پایان یـافتن دو توافقنامـه مـذکور در اول   
امضـاء   1صنعت سیمان و سه وزارتخانه امور اقتصادي، و وزارت محیط زیست و مسئولین محلـی 

ی کارآیی انـرژي بـراي صـنایع هلنـدي     این توافقنامه براساس استانداردهاي بین الملل. شده است 
 هـدف توافقنامـه بهبـود   . کننـد شـکل گرفتـه اسـت     پتاژول در سـال مصـرف مـی    5/0که بیش از 

کـارآترین صـنایع جهـان    % 10است بطوریکه در میـان   2012کارآیی انرژي پروسه تولید تا سال 
  .قرار گیرند

کننـد کـه پـس از    هـاي میـان مـدت زیسـت محیطـی وضـع        هاي سیمان باید برنامه شرکت
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 گرفت و گزارش

 

3 . ibid , page 6 
1 . Cement grinding 
2 . Roller press system 
1 . Provincial Authorities 
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کننـد و یـا درگیـر     هاي صرفه جویی انرژي استفاده مـی  ه از برنامهدولت هلند به صنایعی ک

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 
ام به اجراء درآمد الز 2000که از اول ماه مه سال  CO2قانون سوئیس در مورد انتشار گاز 

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. ش یابدکاه 1990-2010در خالل سال % 15میزان 
بیش از آنچه توسط دولت  CO2امضاء شد اتحادیه سیمان سوئیس متعهد به کاهش تولید  2003

از سـوخت   CO2تعهد اتحادیـه صـنعت سـیمان سـوئیس کـاهش انتشـار       . تعیین شده بود گردید
ایـن کـاهش گازکربنیـک در    . دباشـ  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 صنعت سیمان سوئیس را تشکیل می

ناشـی از   CO2اي کـاهش انتشـار   اگـر چـه براسـاس قـانون سـوئیس هیچگونـه الزامـی بـر        
از پروسـه   CO2کربناسیون وجود ندارد، صنعت سیمان سوئیس راساً اقدام بـه کـاهش تولیـد    دي
 3.نموده است 1990-2010در خالل سالهاي  3/30کربناسیون به میزان  دي

به میـزان   1990-2010در صنعت سیمان سوئیس در خالل سالهاي  CO2در مجموع تولید
بعالوه اتحادیه صنعت سـیمان بطـور اختیـاري بـر     . در سال کاهش خواهد یافتتن  1و350و000

در سال  CO2بنابراین کل کاهش . تن گاز کربنیک در سال متعهد شده است 213و000کاهش 
  .تن خواهد بود 1و563و000معادل 

  

 

1 . Motor Fuels 
2 . Combustions fuels 
3.  ibid page 7.  
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  انگلستان 
از در انگلستان وضـع گردیـد    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،     15/0در هر کیلووات مصرف الکتریسیته، 
سـازمانهایی کـه بـه    . باشـد  پنی براي هر کیلوگرم گاز مایع می 96/0مد و هرکیلوگرم سوخت جا

تخفیـف دریافـت   % 80انـد در بسـیاري از مـوارد     عوارض تغییـر محـیط زیسـت پیوسـته      توافقنامه
  .کنند می

به دنبال امضاء یادداشت تفاهمی کـه بـین اتحادیـۀ سـیمان انگلسـتان و دولـت در سـپتامبر        
عوارض تغییـر محـیط زیسـت بـا وزارت محـیط زیسـت و حمـل         وضع شد جزئیات قانون 1999

این پروسه منجر بـه هفـت توافقنامـه در قالـب توافقنامـه      . ونقل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت
بعـالوه در هـر بخـش اتحادیـه     . هاي یاد شـده گردیـد   هاي مختلف با وزارتخانه میان بخش 3چتر 

ر درون بخـش امضـاء کردنـد کـه بـه نظـارت و       هـا د  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   % 20گردیده است که بـیش از تعهـد دولـت بـه میـزان       1990-2010سالهاي 

بعـالوه در سـطح بسـیار    . باشـد  مـی  %5/12تحادیه اروپا بـه میـزان   هاي ا 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
. شـد هایی منجر بـه بهبـود کـارآیی انـرژي خواهـد       نیستند و لذا افزایش استفاده از چنین سوخت

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
 

1 . Climate change levy 
2 . Economic Instruments and Business use of Energy  
3 . Umbrella agreement  
1 . ibid, pages 8-9. 
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  کنوانسیون ارهوس

زیسـت محیطـی   ، اتحادیه اروپا کنوانسیونی را در خصوص مسائل 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
اد شود بدین منظور تنظیم شد که این اطمینان ایج Aarhusتوافقنامه . را چندین برابر ساخته است

که مردم به اطالعات الزم در خصوص متغیرها و وضعیت محیط زیست دسترسی دارند تا دولتها 
ها پنهان سازند و بـدین طریـق از بـروز     اهمیت زیست محیطی را از دیده نتوانند موضوعات حائز

  .جلوگیري کنند 1986حوادثی نظیر چرنوبیل در سال 
هـایی کـه مسـائل زیسـت      گیـري  ا را در تصـمیم بعالوه این کنوانسیون مـردم اتحادیـه اروپـ   

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

د بلکه باش در واقع این توافقنامه نه تنها اسلحه قدرتمندي براي حمایت از محیط زیست می
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
  .جوامع حکمفرما باشد تا از ثبات و امنیت الزم در مسائل زیست محیطی برخوردار شویم

 

  نام شهري است که در آن این کنفرانس برگزار شد 1
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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. 

هـاي   امی سـازمان ، کمیسـیون اروپـا مصـمم اسـت کـه از تمـ      Aarhusدر اجراي توافقنامه 
در . غیردولتی اروپایی براي بهبود قوانین و مقررات و اجراي مقررات محیط زیست اقدام نماینـد 

واقع یک سیستم جدیدي به مرحله اجرا گذاشته شده اسـت تـا شـهروندان اروپـایی موضـوعات      
وانین محیط زیست را بعهده گرفته و ببینند که آیا اصول قوانین محیط زیسـت بـه عنـوان مثـال قـ     

ها بمرحلـه اجـراء درآمـده اسـت یـا       احتیاطی و جلوگیري کننده و قوانین مربوط به آلوده کننده
  خیر؟ 

به عنوان مثـال  . هاي محیط زیست قابل مشاهده است در بسیاري از زمینه Aarhusتوافقنامه
ي هـا  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

ارتباط صنعت سیمان هنوز باید قدمهاي مـؤثرتري بـردارد و ضروریسـت کـه سـریعتر نسـبت بـه        
  .مایت از محیط زیست مبادرت کننداتخاذ اقدام ح

 

1. Emission Trading Directives 
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  اي  بورس خرید و فروش مجوز انتشار گازهاي گلخانه

طرح تجارت گازهاي متصاعده در اتحادیه اروپا اساساً عملیات تولیـد را در   2005از سال 
در قالب چارچوب جدیـد هـدف ایجـاد ابـزاري      1.برخی از کشورهاي اروپایی تغییر خواهد داد

. باشد اي موثر و هزینه نزا می زیست و کاهش گازهاي خطرناك به طریقهبراي حمایت از محیط 
در واقع این چارچوب جدید اتحادیه اروپا را قادر خواهد ساخت که تعهدات خود را در قالـب  

و پروتکـل کیوتـو    3(UNFCCC)چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد بر تغییر محیط زیست 
)Kyoto protocol( 2003دنبال مباحث طوالنی در مجلس اروپـا در دوم ژوئیـه   ب. را اجرا نماید ،

اتحادیه مشورتی اروپا طرحی را تصـویب کـرد کـه صـدور گازهـاي آلـوده کننـده را در قالـب         
 Co2اي  جواز انتشار گاز گلخانه 2005در واقع براساس این طرح از ژانویه . طرحی محدود سازد

چهـار صـنعتی کـه تحـت     . گذاشته خواهد شد عضو اتحادیه اروپا بمرحله خرید و فروش 25در 
انرژي، آهن و فـوالد، کاغـذ و مـواد معـدنی شـامل      : گیرند عبارتند از تاثیر این توافقنامه قرار می

  .گیرد درصد از انتشار گازها توسط این صنایع انجام می 46سیمان و بتون که در حال حاضر 
هـاي محـیط زیسـت     تحـت برنامـه   انتشار گازکربنیک 2005بر این اساس در اروپا از سال 

ایـن  . یابد در حالیکه گازکربنیک در صنعت سیمان سالهاي متوالی وجود داشته است کاهش می
کار قدرت رقابت صنعت سیمان را نسبت به سایر رقبا افزایش خواهد داد چـه از طریـق کـاهش    

خواهد بود و  2005 زمان 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   خواهد بود و از آن پس نیز بـراي دوره  2012تا پایان سال  2008ساله از اول ژانویه  5دوره 
  .ادامه خواهد داشت 2013ساله از سال  5

را  CO2گان صنایع خاص و متصـاعدکنندگان گـاز   اتحادیه اروپا، تولیدکنند ETS2طرح 
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
واز در بـازار بـورس امکانپـذیر    در هـر حـال خریـد و فـروش جـ     . کربنیک کردند جریمه بدهنـد 

 

1. Jorg  fried et al, “The European CO2 Emissions Trading Scheme,” the 4th European cement 
conference, Barselona, March 2004. 
3. United Nations Framework Convention on Climate Change 
2  Emissions Trading shceme 
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دهد امـا   پوشش می) 2005-2007(را در فاز اول  CO2این طرح تولید گازکربنیک . خواهد بود
در خـالل فـاز دوم    )Green House Gases, GHGs(اي  ممکن است به سـایر گازهـاي گلخانـه   

 3.تسري یابد) 2008-2012(سالهاي 

ــن شــکل اســت کــه ج     ــه ای ــن طــرح ب ــه   روش عمــومی در ای وازهــایی بطــور رایگــان ب
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
براساس این طرح، اجراکننده دستگاه نصب باید مجوزي را از مقامـات صـالحیتدار   . نصب شود

طـول  دریافت کرده باشد و باید آنها را از هرگونه تغییـري در خـط تولیـد و عملیـات نصـب در      
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    ... آماري، گزارش دهی، صحت عملیات و 

. بطور ساالنه اسـت  CO2تلزم نصب دستگاهی براي گزارش دادن صدور گاز کربنیک طرح مس
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. براساس اهداف مدیریت گزارش کند
گیري و با ضرب کردن آن در میزان کل سوخت مصرف شده در سـال  در واحد سوخت اندازه 

یــک فـرد مســتقل بایــد گـزارش مربــوط بــه   . گیــري کنـد  را در سـال انــدازه  CO2میـزان انتشــار  
هـاي مربـوط بـه     لذا واحدهاي تولیدي باید هزینه. مارس سال بعد تایید کند 31را تا  CO2صدور

  .ها را نیز متقبل شوند تایید گزارش
یک واحد نصب بیش از جواز گازکربنیک تولید کنـد بـا جـرایم مـالی و زیسـت       چنانچه

یورو بـراي صـدور هـرتن گـاز      40اي است معادل  جریمه مالی جریمه. محیطی مواجه خواهدشد
 2008-2012یورو در تن در خـالل سـالهاي    100که به  2005-2007کربنیک در خالل سالهاي 

 

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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در عین حال پرداخـت ایـن جـرایم مـانع از اجـراي      . افتبراي هر تن عدم جواز افزایش خواهد ی

اتحادیه اروپا نخواهدشد و باید در سال بعد نسبت به اصالح میـزان   ETSتعهدات نسبت به طرح 
این جوازها ممکن است در هریک از کشـورهاي  . 1تولیدي که جواز نداشته است مبادرت کنند 

   .عضو اتحادیه اروپا صادر شود
 EU ETSول طرح نقشه کشورهاي مشم

 
  

  گیري  خالصه و نتیجه
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
شرایط فعلی که بر بودن این صنعت و از طرف دیگر حمل و نقل سیمان در  سیمان به دلیل انرژي

 

1. Cecile Giradin, “Ensuring compliance at the installation level under the Eu ETS, 4th European 
cement conference , Barcelona , March 2004. 
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باشد، سهم بخش سیمان را در آلودگی محیط  بزرگترین قلم کاال در حمل و نقل کشور می
ها براي کاهش  ترین گزینه وري انرژي یکی از اقتصادي افزایش بهره. زیست مهم کرده است

با استفاده بهینه از . است 1400تا سال % 31با پتانسیلی در حدود  اي گازهاي گلخانه انتشار
توان نرخ رشد انتشار ساالنه دي  حاملهاي انرژي و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد تقاضا می

جایگزینی سوخت و  .کاهش داد 1400در سال % 4/2به  1378در سال % 2/4اکسید کربن را از 
و بخصوص صنایع تولید آهن و فوالد به عنوان  سیمان بهینه سازي مصرف انرژي در صنعت

هر تن تولید در تولید سیمان به ازاي . گردند پیشنهاد می CO2کاهش انتشار  سیاستهاي موثر در
در حال حاضر میزان تولید  .شود میمنتشر هوا  درحدود یک تن گاز دي اکسید کربن  سیمان

باشد و با  میلیون تن در سال می 30اکسید کربن توسط کارخانجات سیمان حدود  گاز دي
میزان تولید دي اکسید کربن  دهۀ دیگر تامیلیون تن  70در حد هاي تولید سیمان  افزایش ظرفیت

به رقمی معادل تولید سیمان در آن سال خواهد رسید که با توجه به توضیحات ارائه شده در 
هاي محیط زیستی  اي سهم بخش تولید سیمان ایران در ایجاد آسیب مورد اثر گازهاي گلخانه

از % 14حمل بار کشور اختصاص به سیمان دارد و لذا از % 14از طرفی . قابل توجه خواهد بود
از طرف دیگر  .باشد آلودگیهاي ناشی از شبکۀ حمل و نقل کشور برعهدة بخش سیمان می

کنند که عاقبت این  از انرژي خود را از سوخت فسیلی تأمین می% 81صنایع سیمان کشور حدود 
  .دارداي  کار اثرات نامطلوب دیگري بر تولید گازهاي گلخانه

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         . د جریمه بدهنـد کربنیک کردن
دهد امـا   پوشش می) 2005-2007(را در فاز اول  CO2این طرح تولید گازکربنیک . خواهد بود

در خـالل فـاز دوم    )Green House Gases, GHGs(اي  ممکن است به سـایر گازهـاي گلخانـه   
 . تسري یابد) 2008-2012(سالهاي 

ــه       رو ــن شــکل اســت کــه جوازهــایی بطــور رایگــان ب ــه ای ــن طــرح ب ش عمــومی در ای
توانـد میـزان معینـی     با داشتن هر جـواز هـر کارخانـه مـی    . تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت
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CO2 شـود کـه تحـت نظـر طـرح      در هر کارخانه دستگاهی نصب می. انتشار دهدETS   اسـت و

کشـور اتحادیـۀ اروپـا     15رود کـه در   انتظار می. یردگ را در کارخانه اندازه می CO2میزان تولید 
چنانچـه یـک واحـد نصـب بـیش از جـواز گازکربنیـک         .هزار دستگاه نصب شود هدوازدحدود 

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

  .براي هر تن عدم جواز افزایش خواهد یافت 2008-2012در خالل سالهاي 
هـاي   گرچه در حال حاضر کشورهاي در حال توسـعه منجملـه ایـران مشـمول محـدودیت     

  :ه استشوند ولی توجه به موارد زیر براي تولیدکنندگان سیمان قابل توج تولید کربن نمی
هاي تولید کربن مشمول کشـورهاي بیشـتري    هاي بعدي مذاکرات محدودیتاحتماالً در دور •

توانـد از اآلن باعـث جلـوگیري از     بینی این موضـوع خـود مـی    لذا پیش. ازجمله ایران خواهد شد
المللی به کنتـرل انتشـار کـربن در مـورد      هاي بین فشارهاي احتمالی آتی ناشی از تعمیم موافقتنامه

نظیـر  ی یهـا  سـوخت از یی کـه  هـا  و کـوره  ط سـرمایه گـذاري در مشـعلها   در این ارتبا. ایران شود
، هاي مشـتق از ضـایعات مـایع    سوخت، پالستیک، اي جامد شهري ضایعات زباله، الستیک چرخ

 )ضایعات غذا، لجن فاضالب شهري، چربـی و گوشـت حیوانـات   (هاي ضایعات زیستی  سوخت
بسـیار   ت به سوختهاي اولیه یا فسیلی دارنداثرات زیست محیطی مطلوبی نسب ونمایند  استفاده می

  .مناسب خواهد بود
ــت بســیاري از      • ــدرت رقاب ــزایش بهــاي تمــام شــده و کــاهش ق ــن طــرح باعــث اف اعمــال ای

تولیدکنندگان سیمان در آینده خواهد شد و این خود بازارهاي بیشتري را براي کشورهایی نظیر 
توانـد مـورد توجـه     ت سیمان در این زمینـه مـی  ریزي براي صادرا ایران باز خواهد نمود که برنامه
  .  تولیدکنندگان سیمان قرار گیرد

  
  منابع و مآخذ

 http://irangreenpen.org/00news/001742.shtmlقلم سبز ایران   •

 ن، مدیریت صنعت سازي مصرف سوخت کشور، شرکت ملی نفت ایرا سازمان بهینه •
http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm  
• http://www.climate-change.ir/fa/concept/ 

http://irangreenpen.org/00news/001742.shtml
http://www.ieeo.org/ieia/12bahinesazi/bahin12_1.htm
http://www.climate-change.ir/fa/concept/
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 1المللی سیمان حمل و نقل داخلی و بین

  
  عمادالدین مردانی                            2باددکتر بیژن بیدآ

  شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  دفتر برنامه
  

  اقتصاد سیمان، حمل و نقل، سیمان : کلیدواژه
   

  چکیده
ار در سالهاي آتی سیمان بر روي شبکه حمل و نقل کشور در رتبه اول قرار دارد و این ب

در سال . با افزایش ظرفیت تولید سیمان افزایش نیز خواهد یافت این اهمیت بیشتر نیز خواهد شد
در همان سال . دهد از کل حمل و نقل کاال در آن سال را سیمان تشکیل می% 9/11، 1383
لیارد می 4366اي معادل  میلیون تن حمل و نقل کاال در کشوربوده، که هزینه9/15375حدود

  . ریال متعلق به سیمان بوده است
حجم . اکثر کارخانجات در مناطق شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی مستقر هستند

باشد و این در حالی است  هاي تهران و سپاهان اصفهان می باالي تولید سیمان مربوط به کارخانه
همچنین از جمله استانهایی  که حجم باالي تقاضاي سیمان مربوط به استان خوزستان بوده است،

اند استانهاي تهران، اصفهان، فارس، مازندران و گیالن را  که بیشترین تقاضاي سیمان را داشته
  . توان نام برد می

کیلومتر انجام شده است که البته نباید به این  500درصد حمل سیمان در زیر  90حدود 
. را تا حد امکان کاهش داد) بعد مسافت(بایست این رقم  مسئله زیاد خوش بین بود چرا که می

کیلومتر داراي حمل سیمان با تناژ باال  1000هاي باال حتی باالي  تعدادي از استانها در مسافت

 

اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان که به این مقاله برمبناي یک بررسی تفصیلی دربارة  -1
ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه  سفارش شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و از طریق دفتر برنامه

 . شده است صنعتی امیرکبیر انجام گردیده تدوین
2- http://www.geocities.com/bijan_bidabad/                                     bijan_bidabad@msn.com 

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/
mailto:bijan_bidabad@msn.com
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کیلومتر  200هاي الزم بتوان شعاع مسافت سفرهاي سیمان را تا  ریزي اگر با برنامه. باشند می

 . شود شور کاسته میدرصد از حمل مضاعف سیمان در سطح ک 35کاهش داد، 

نرخ . سیمان گذاشت یهزینۀ حمل و کشتیرانی اثر مهمی را بر قیمت مصرف یافزایش روند
به بیش از دو برابر  2003هاي باري نسبت به اواسط  براي برخی از کشتی 2004سال حمل در 

ر سالهاي اخیر حدود چها در. افزایش داشت% 400بیش از  2001افزایش یافت و نسبت به سال 
المللی سیمان یکی  هزینۀ حمل بین لذا. پنجم تجارت سیمان از طریق کشتیرانی حمل شده است

  .شود المللی سیمان محسوب می از عوامل مهم در تجارت بین
  

   قدمهم
میلیون تن در سال، روي شبکه حمل و نقـل کشـور داراي تـأثیر     32سیمان با تولید بیش از

در سـالهاي آتـی کـه ظرفیـت تولیـد سـیمان       . اول قـرار دارد زیادي بوده و از این بابت در رتبـه  
میلیـون تـن سـیمان    1383،2/28درسال. خواهد شدافزایش 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  
و نیاز به وسایل نقلیه ویژه براي حمل و  سیمان عالوه بر تناژ باال به خاطر شکل محموله. دهد می

هـاي تولیـد    کارخانه. بر، نقش خاصی در سیستم حمل و نقل دارد نقل، مانند بونکر و کامیون فله
سیمان در مناطق خاصی از کشور متمرکزند ولی مکانهاي مصرف آن در سطح کشور گسـترده  

منـاطق باعـث جابجـایی     است، اختصاص تولید به مناطق محدود و گستردگی مصرف در تمـام 
عالوه بر آن براي تولید سیمان بـه حمـل مـواد    . شود چشمگیر این کاال در مسافتهاي طوالنی می

نیز احتیاج ... اولیه آن نظیر سنگ آهک، خاك رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ سیلیس و 
لیـون تـن   می 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  
 –میلیـارد تـن    15/6شـود برابـر    در نظر بگیریم، حجم بـاالیی کـه جـا بـه جـا مـی       1کیلومتر 200

کیلومتر در سال در سطح کشور خواهد بود، این به معنی اختصاص یافتن بخش عظیمی از توان 
بـا توجـه بـه مقـدار تقاضـاي      . و نقل کشور براي جا به جایی سیمان و مواد اولیه آن اسـت  حمل
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بایسـت از حمـل    گانه کشور به سیمان و مقدار عرضه کارخانجات فعال موجـود، مـی   28مناطق 
سیمان به مسافتهاي دور جهت کم کـردن هزینـه هـاي ناشـی از آن جلـوگیري شـود، همچنـین        

هـاي تولیـد سـیمان و تولیـد بـالقوه و       یمان، ظرفیـت اسـمی کارخانـه   توجه به مسائل جابجایی س
  . بالفعل کارخانجات جهت برنامه ریزي براي سالهاي آینده امري اجتناب ناپذیر است

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 

کیلومتر طی شده در سطح کشور بـراي حمـل    –هزینه هر تن  1.باشد می 1383ریال در سال  192
کیلـومتر اسـت    454متوسط مسافت طی شده در هر سفر در سطح کشور . ریال است 284سیمان 

بـرون   کیلـومتر و در سـطح   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      8481شده در سطح کشور 
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 1383حمل و نقل کاال در کشور در سال  تن
جـدول زیـر میـزان کـاالي حمـل شـده را در       . بوده است 1383ریال هزینه حمل سیمان در سال 

 : دهد همان سال نشان می

  1383میزان کاالي حمل شده در سطح کشور برحسب انواع کاالها در سال 
  درصد به کل کشور  میزان کاالي حمل شده هزار تن  نام کاال

  2/16  38570  انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی
  9/13  33117  کاالهاي ساختمانی 

  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 
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  درصد به کل کشور  میزان کاالي حمل شده هزار تن  نام کاال

  7/1  5107  انواع سموم و کود شیمیایی
  5/1  4126  ابزارآالت

ــه و ماشــین آالت   ــدکی وســیل نقلی ــواع قطعــات ی ان
  سنگین

3676  4/1  

  3/1  3411  انواع ماشین آالت سنگین
  2/1  3015  مصنوعات سیمانی

  2/1  2963  لوازم خانگی
  2/1  2876  اي و چینی محصوالت شیشه

  1  2800  بیانوع چوب و لوازم چو
  9/0  2260  انواع رنگ و مواد پاك کننده

  9/0  2231  انواع مقوا و کاغذ
  9/0  2089  انواع پوشاك و منسوجات

  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  کیسه و چتایی انواع گونی و 
  1/0  233  انواع فرش و گلیم و موکت 

  -  224  انواع دارو 
  -  104  انواع چرم و مصنوعات آن

  -  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. آوري و اطالعات ، دفتر فن1383سالنامه حمل و نقل . هاي صادره بارنامه
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هـاي مختلـف کـاال     میزان کاالي حمل شده برحسب استان مبـداء و گـروه   فوقدر جدول 
حجم حمل و نقل بـه مـواد معـدنی و    % 32شود که  از جدول فوق مالحظه می.قابل مشاهده است

ب استانهاي مبداء و مقصد در جداول میانگین کرایه بر حس. ساختمانی اختصاص داده شده است
  : زیر آمده است

  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

  1/1  173  لرستان
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  سهم کرایه دریافتی استان   کیلومتر طی شده  - میانگین کرایه هر تن  استان مبداء

  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
  1383میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده بر حسب استان مقصد در سال 

  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
  7/2  229  گیالن

  6/2  221  مرکزي 
  6/2  217  سمنان

  6/2  200  آذربایجان غربی 
  5/2  178  بوشهر
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  سهم کرایه پرداختی   کیلومتر طی شده  -میانگین کرایه هر تن  استان مبداء

  4/2  222  سیستان و بلوچستان 
  2/2  212  همدان
  0/2  229  انشاهکرم

  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  خراسان شمالی
  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
  1383میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده بر حسب انواع کاالها در سطح کشور در سال 

  کرایه دریافتی به کل کرایه%  کیلومتر-میانگین کرایه هر تن  نام کاال 

  0/3  333  لوازم خانگی 
  4/2  310  باري و مسافري وسایل نقلیه

  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  لوازم یدکی دستگاههاي سبک 

  ---   274  مصنوعات سفالی
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  کرایه دریافتی به کل کرایه%  کیلومتر-میانگین کرایه هر تن  نام کاال 

  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
انــواع قطعــات یــدکی وســایل نقلیــه و ماشــین 

  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  محصوالت شیشه اي و چینی 

  2/1  198  مصنوعات سیمانی
  4/6  197  کاالهاي دامی

  3/0  197  انواع گونی و کیسه و چتایی 
  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  میاییانواع ترکیبات نفتی و شی
  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
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  1383شاخصهاي حمل و نقل کاال در بخشهاي درون و برون استانی در سال 
  کل کشور   برون استانی   درون استانی  رحش

  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 شود که قیمت حمل سیمان باالتر از متوسط قیمت حمل سایر کاالها می مالحظه می

  1383شاخصهاي حمل و نقل کاال در بخشهاي دولتی ، تعاونی و خصوصی در سال 
  کل  وصیخص  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(متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون 

  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
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  وضعیت استقرار کارخانجات سیمان در سطح کشور از لحاظ حمل و نقل

  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  –تهران   آبیک 

  خراسان 
  5  جاده اختصاصی سیمان  ) شرق(مشهد 

  5  شیروان -بجنورد  بجنورد 
  10  بیرجند –قاین   قاین 

  خوزستان 
  2  هفتگل-سلیمانمسجد   مسجد سلیمان 

  4  ده دشت  –بهبهان   بهبهان 
   5  هفتگل  –رامهرمز   )کارون(رامهرمز 

  10  مجن  –شاهرود   شاهرود   سمنان 
  8  جاده اختصاصی سیمان   خاش  سیستان و بلوچستان 

  فارس
  5  کازرون  –شیراز   شیراز 
  3  اقلید  –آباده   آباده 
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  شرکتهاي حمل سیمان  محور محل استقرار  نام شهر  استان محل استقرار
  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(کرمانشاه   کرمانشاه
  8  بابا میدان -یاسوج  یاسوج  کهکیلویه و بویراحمد

  گیالن 
  14  قزوین  –لوشان   )ساز(لوشان 
  14  قزوین  –شان لو  )خزر(لوشان 

  4  االنبیا بلوارخاتم-دورود  درود   لرستان 
  7  جاده آبلو  –نکاء   نکاء   مازندران 
  3  )پرند(کریم  رباط-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
  

هـاي در دسـت اجـرا را در     موقعیت جغرافیایی کارخانجات سیمان و پروژه زیرهاي  نقشه
همانطور که از نقشه ذیل پیداست اکثر کارخانجات در مناطق . سطح کشور مشخص کرده است

رسـد کـه ایـن مسـئله بـه دلیـل        ب و جنوب غربی مستقر هستند به نظر میشمال، شمال غربی، غر
 .باشد میزان تقاضاي باالي سیمان در این مناطق می
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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    تهران و سپاهان اصفهان می

انـد   استان خوزستان بوده است، همچنین از جمله استانهایی که بیشترین تقاضاي سـیمان را داشـته  
کارخانـه   38هـم اکنـون   . توان نام بـرد  نهاي تهران، اصفهان، فارس، مازندران و گیالن را میاستا

استان موجود در کشور فقط چند استان فاقـد کارخانـه    28باشند که از  سیمان در کشور فعال می
  . باشند سیمان هستند و تعدادي از استانها داراي چند کارخانه فعال می

  )تن: ارقام ( 1379کارخانجات کشور در سال  وضعیت تولید و حمل سیمان

  سهم حمل  میزان حمل  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  ایالم

  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 

  خراسان
  5/3  846881  0/4  953502  مشهد 
  7/2  654446  7/2  651092  بجنورد
  6/2  626479  6/2  624862  قاین

  6/2  627174  6/2  611905  خوزستان   خوزستان 
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  سهم حمل  میزان حمل  سهم تولید  میزان تولید  نام کارخانه  استان محل استقرار
  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  سازمان حمل و نقل و پایانه: 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  آذربایجان غربی 

  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  چهارمحال
  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  سمنان 

  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  آوري اطالعات، سازمان حمل و نقل و پایانه دفتر فن. هاي صادر شده بارنامه: ماخذ

تـوان بـه    مـی ) بـا مسـافت بـاال   (به عنوان یکی از راهکارهاي کاهش سفرهاي حمل سیمان 
الي سـیمان هسـتند و احـداث کارخانجـات در     افزایش توان تولید مناطقی که داراي تقاضـاي بـا  

کند و  مناطقی که فاقد کارخانه هستند و یا توان کارخانجات موجود، تقاضاي فعلی را تامین نمی
در منـاطقی کـه اسـتان خـود     ) بـا مسـافتهاي بـاال   (همچنین حذف سفرهاي بـرون اسـتانی سـیمان    

بطـور  . باشد، اشـاره نمـود   حظه میمتقاضی سیمان بوده و آمار سفرهاي وارد شده به آن قابل مال
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 
با وجود چهارکارخانـه   و یا در استان فارس. باشد می) درصد از کل کشور 15(میلیون تن   05/3

، در سـال مـذکور   )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 

ر سـفر  کیلـومتر در هـ   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 براساس جدول فوق استان مازندران بیشترین
ه توان براي اسـتانهاي دیگرجهـت تعیـین منـاطقی کـ      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   ( مان صـادر شـده از اسـتان هسـتند، آن هـم بـا تنـاژ و یـا مسـافتهاي بـاال           سی
و همچنین مناطقی که متوسط مسافت طـی شـده سـیمان بـه آن منـاطق      ...) بختیاري، بوشهر، یزد 
، )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 
توان دریافت که وضـعیت حمـل سـیمان از نظـر بعـد مسـافت در        ها می از اطالعات بارنامه

سطح کشور بدون در نظر گرفتن مبادي، در وضعیت نسبتاً مناسبی است بطوریکه هر چقدر طول 
درصـد حمـل    90حـدود  . د، میزان حمل آن کاهش یافته استیاب مسافت سفر سیمان افزایش می

کیلومتر انجام شده است که البته نباید به این مسئله زیاد خوش بـین بـود چـرا     500سیمان در زیر 
را تا حد امکان کاهش داد و بـا بررسـیهاي دقیقتـر بـر روي     ) بعد مسافت(بایست این رقم  که می

گزارشـات  . سـب حمـل سـیمان نیسـتند، مشـخص نمـود      مبادي، مناطقی را که داراي وضعیت منا
دهند کـه تعـدادي از اسـتانها     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،    200ان را تـا  هاي الزم بتوان شـعاع مسـافت سـفرهاي سـیم     ریزي برنامه

شود که آن نیز موجب کاهش حجـم   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      کشور، سازمان حمل و نقـل و پایانـه  نقش سیمان در حمل و نقل : 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   هاکثر کارخانـ . 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. شرقی واقع هستند

ا میزان تقاضاي سیمان در مناطق در اتخاذ تصمیم براي احداث کارخانه سیمان در منطقه بسـیار بـ  
  .باشد اهمیت می

  شمال غربی  شمال شرقی
    N=  16آذربایجان شرقی       لرستان                N = 5خراسان                                             

 A=  11893آذربایجان غربی       کردستان     A=  3 559مازندران                                     

  B=  2717اردبیل                      مرکزي            B=  1133                                  گلستان      
  C=   5382ایالم                       همدان           C=  1667سمنان                                         

                                                   2800  =D         8099تهران                       کرمانشاه  =D 

  زنجان                        گیالن   
  قزوین                         قم 

 N=  10خوزستان                                             N=  5کرمان                                               
 A=  5786اصفهان                                          A= 2635و بلوچستان                         سیستان

 B=  2833فارس                                            B=  721هرمزگان                                        

 C=  4293چهارمحال بختیاري                        C=  1591    یزد                                          

                                                   2313  =D                   7126کهکیلویه و بویر احمد  =D 

  بوشهر   
 جنوب غربی  جنوب شرقی

  . تفکیک چهارگانه فوق تقریبی است
N  = موجود تعداد کارخانه سیمان  
A  = وزارت صنایع  –) هزار تن( 1379میزان تولید سیمان کارخانجات در سال  
B  = بارنامه هاي مصرف شده  –) هزار تن( 1379میزان سیمان وارد شده به استانها در سال  

                                                                                                                                         
  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( 1379ان در منطقه براي سال میزان تقاضاي سیم (– )B+C( 

  نقش سیمان در حمل و نقل کشور، دفتر فن آوري و اطالعات، سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور : 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  . آن مواجه هستیممازاد تولید سیمان نسبت به مقدار تقاضاي 
. شـود  سیمان از مناطقی که داراي مازاد تولید هستند به مناطقی کـه تقاضـاي بیشـتري دارنـد مـی     

جدول زیر متوسط وزن و مسافت طی شده در هر سـفر سـیمان را در سـطح کشـور بـه تفکیـک       
ط کیلومتر طی شـده سـیمان بـه مقصـد     متوس. 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 
ده از مبدا طی ش

  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 
ده از مبدا طی ش

  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  مرکزي 

  503  310  17  1  هرمزگان 
  372  291  19  2  همدان
  776  462  10  0  یزد

  412  212  17  33  کل کشور 
  . سیمان در حمل و نقل کشور آوري اطالعات، نقش دفتر فن. هاي صادر شده بارنامه: ماخذ
در محاسبات از مبداء استان، خارج شده از استان به اضافه درون استانی و به مقصد صـرفاً وارد شـده بـه    : توضیح

  . استان در نظرگرفته شده است
  



 373    سمینار اقتصاد سیمان ایران

در جدول بعدي توزیع میزان حمل سیمان بر حسـب کیلـومتر طـی شـده در سـطح کشـور       
هـاي   دهد که بیش از سه چهارم سـیمان کشـور در فاصـله    یاین جدول نشان م. آورده شده است

  .شود کیلومتر حمل می 200کمتر از 
  1379میزان حمل سیمان برحسب کیلومتر طی شده در سطح کشور در سال 

  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
را  1379میزان تناژ حمل سیمان به تفکیک کیلومتر طی شده از مبادي در سال  زیردول ج
درصـدي از کـل میـزان حمـل سـیمان ارائـه        عنـوان بـه  همین ارقام را دهد و جدول بعد  نشان می

از % 8/11نمائیم کـه   است و فقط به استان تهران اشاره می حشرح و توضیح جدول واض. دهد می
  .کیلومتر در استان تهران اتفاق افتاده است 100ایران در فاصلۀ کمتر از  سیمان حمل شده در

  .ارائه شده است 1383ماتریس حمل و نقل سیمان در جداول بعدي براي سال 
  



  مجموعه مقاالت    374
  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

 294 45 47 1159 2709 1713 هر بوش

 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 نان سم

 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 کرمان 

 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 



 375    سمینار اقتصاد سیمان ایران

  )دنباله( 1379شده از مبادي در سال  میزان تناژ حمل سیمان به تفکیک کیلومتر طی
 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

 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



  مجموعه مقاالت    376
  )محاسبه از جدول فوق :مأخذ( 1379میزان حمل سیمان به تفکیک کیلومتر طی شده از مبادي در سال  %

100 استان مبداء
-1

 

200
-

101
 

300
-
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600
-
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700
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800
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1000
-
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1000
 و

باال
 

جمع 
)%

 ( 

 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

 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 



 377    سمینار اقتصاد سیمان ایران

  1383ماتریس حمل و نقل سیمان در سال 

 بوشهر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی ایالم اصفهان اردبیل مقصد                     مبدا

  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  وزستانخ
  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 کرمان

   22 1447 30  کرمانشاه
 20   242 5513  ویه و بویراحمدکهگیل
       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  یزد

 1386162 1045700 1495846 423723 2678045 503341 جمع



  مجموعه مقاالت    378
   

 خوزستان خراسان شمالی خراسان رضوي خراسان جنوبی وبختیاري چهارمحال تهران مقصد                 مبدا

  40 61    اردبیل
 9962 493 4664 910 250779 151790 اصفهان
 27807     1596 ایالم

   54   10319 آذربایجان شرقی
 12305 121 1445 15  18018 آذربایجان غربی

 78890 130 22  25 33837 بوشهر
 29560 78 6205  645 2276364 تهران

 29    2143 53 چهارمحال و بختیاري
  99 403382 131579  134 خراسان جنوبی
 2641 13538 1087074 511  1531 خراسان رضوي
  182693 34069   9 خراسان شمالی

 2201358 24 24  9704 112 خوزستان
      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 کرمانشاه
 228    3304 219 کهگیلویه و بویراحمد

  22    40 نگلستا
   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

 2620752 198634 1581408 143874 274892 2826240 جمع
  

  



 379    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 قم قزوین فارس سیستان و بلوچستان سمنان زنجان مقصد                       مبدا

       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

   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
 59  58 44   یزد

 280080 590713 1858789 690235 378034 358121 جمع



  مجموعه مقاالت    380

 گیالن گلستان وبویراحمد کهگیلویه کرمانشاه کرمان کردستان مقصد                       بدام

 224991     7429 اردبیل
 622 37 1194 21412 3587 28113 اناصفه
    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  سان رضويخرا
  247556  26159   خراسان شمالی

 20134  88043 24721   خوزستان
 48     202 زنجان
  231594  11018   سمنان

  144 22 160 49272  سیستان وبلوچستان
 195 3648 40528 6945 44438 1289 فارس
 389   79  15 قزوین

      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 لرستان

 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
   



 381    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 جمع  یزد همدان هرمزگان مرکزي مازندران لرستان مقصد               بدام

 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

 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  هرمزگان
 1015298 22 462549  143180 198 32 همدان
 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



  مجموعه مقاالت    382
هـاي توزیـع سـیمان بـراي کارخانجـات سـیمان تهیـه         در حال حاضر علیرغم اینکـه برنامـه  

تـوان کوتـاه    ریـزي بیشـتر مـی    شود ولی همچنان طوالنی بودن سفرهاي سیمان را باز با برنامـه  می
  . نمود

به اهمیت حمل و نقل سیمان به عنوان بـاالترین میـزان حمـل و نقـل در بـین تمـام       با توجه 
کاالها در سطح کشور، بدست آوردن راهکارهاي درست و مناسب با بررسی هاي دقیـق تـر بـر    
روي وضعیت حمل سیمان در سالهاي گوناگون در جهت سامان بخشیدن به جابجـائی سـیمان و   

   .باشد اب ناپذیر میکاهش هزینه هاي ناشی از آن اجتن
ایـن جـدول   . نمایـد  جدول زیر برنامۀ توزیع ماهیانۀ سیمان را در سطح کشور مشخص مـی 

پـوزوالن و تیـپ    -و پرتلنـد   1-325تحویل سیمان خاکستري نـوع  تولید 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 ارسف سیمان استهبان

 سیمان اصفهان
 50000 اصفهان

88000 
 20000 تهران



 383    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 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 ستانگل 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

 15000 خوزستان 66000

 2000 قم
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 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 30000 لرستان

 12000 مرکزي

 4000 همدان

 سیمان سپاهان

 145000 اصفهان

180000 

 10000 تهران

 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 آذربایجان غربی

 10000 اردبیل

 2000 زنجان

 سیمان غرب
 2000 کردستان

37000 
 35000 کرمانشاه

 66000 64000 فارس سیمان فارس



 385    سمینار اقتصاد سیمان ایران

 جمع میزان توزیع استان کارخانه

 2000 هکیلویهک

 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

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

http://www.irancement.com
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  المللی سیمان حمل و نقل بین

این تحوالت با شدت . صنعت سیمان در سالهاي اخیر دچار تحوالت شدیدي شده است
رشد بخش ساختمان و تخصیص منایع مالی مختلف براي این بخش سبب گردید که در هر 

بر این اساس روند تجارت سیمان نیز دچار . دکشوري شکل خاصی از این رشد پدیدار شو
هاي چند ملیتی در مالکیت ظرفیت تولید  درگیري افزایش شرکت. دگرگونی خاصی گردید

جهان دهۀ . المللی سیمان شد تر شدن فضاي تجارت بین سیمان در سراسر جهان باعث پیچیده
ناطق و کشورهاي مختلف آینده با توسعۀ بیشتر عرضه و تقاضاي سیمان مواجه خواهد بود و م

  . هرکدام سبک خاصی را در این روند دنبال خواهند کرد
  دالر آمریکا) هزار تن در روز(نرخ حمل فله 

 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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 2003و باالخص اواخر سال  2001شروع افزایش ناگهانی هزینۀ حمل و کشتیرانی از سال 
نرخ حمل در این . مان گذاشتاثر مهمی را بر قیمت مصرف کنندة سی 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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  انحمل دریایی سیمان از تجارت سیمان جه

 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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و نمودار زیر میزان تجارت سیمان جهان و سهم حمل دریایی سیمان را در فوق جدول 
اخیر گردد که در سالهاي  بر اساس این جدول مالحظه می. دهد مقایسه با یکدیگر نشان می

به عبارت دیگر . حدود چهار پنجم تجارت سیمان از طریق کشتیرانی حمل و جابجا شده است
  .شود المللی سیمان محسوب می المللی سیمان یکی از عوامل مهم در تجارت بین هزینۀ حمل 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(  اشـد از کـارائی بیشـتري برخـوردار خواهـد بـود      نیـز ب .

مبنـاي معـامالتی قیمـت     )Cement Price Ex-Terminal(اي  قیمـت تمـام شـده عملیـات پایانـه     
  . سیمان در کشور مقصد است

همچنــین کیفیــت ســیمان و گواهیهــاي ذیــربط و وضــعیت عرضــه و تقاضــاي ســیمان در  
یري و تخلیــه از اهمیــت خاصــی کشــورهاي مبــداء و مقصــد و ظرفیــت کشــتی و ســرعت بــارگ 

عـالوه بـر لـزوم تطـابق کیفیـت سـیمان بـا اسـتانداردهاي مـدنظر خریــدار          . باشـند  برخـوردار مـی  

سهم حمـل دریـایی از کـل مصـرف    
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براي مثال براي صدور به کشور اسـپانیا مجـوز خاصـی    . 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( یا قیمت روز بازار ،)spot market ( یا بر اساس پیمان کرایه)contract affreightment (

میزان حمل و صدور ساالنه، سرعت بـارگیري  . دارند باشد در هزینۀ حمل سیمان اثرات مختلفی
هاي بندري استفاده از اسکله و لنگرگیري و سایر موارد مشابه از مـوارد مهـم در    و تخلیه و هزینه

 . شوند حمل و نقل دریایی سیمان تلقی می

هـاي   در فاصـله . نسـبتاً کمتـري دارنـد   ) بـازاء هـر تـن   (هاي روزانه  هاي بزرگ هزینه کشتی
هـاي   تـر شودکشـتی   باشند و هرچه مسـافت طـوالنی   تر می هاي کوچک، اقتصادي تر کشتیکوتاه

. تر اسـت  هاي بزرگ نیازمند تجهیزات تخلیه وسیع استفاده از کشتی. شوند تر می بزرگتر اقتصادي
در حال حاضر ترمینال بزرگ در جهان به تعداد کمـی وجـود دارد و ایجـاد ترمینالهـاي بـزرگ      

تـن   60000تـا   50000هاي بـزرگ، انبارهـایی بـا ظرفیـت      پایانه. خواهد ن میحداقل دو سال زما
 65000هاي بـزرگ تـا    امروزه کشتی. تنی براي آنها مناسب است 20000هاي  دارند و لذا کشتی

هـزار تـن انبـار و     90کنند و براي اینگونه محموالت وجود سوپر ترمینالها بـا   تن سیمان حمل می
  . ساعت ضروري استتن در  1600سرعت تخلیه 

بـا اسـتفاده از امکانـات تخلیـه 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 همـان    General Cargoهاي  هاي روزانه آنها بیشتر از کشتی تجهیزات تخلیه ارزانترند ولی هزینه
شانس استفاده از محمولـه هنگـام    General Cargoهاي  تناژ ظرفیت است، ضمن اینکه مانند کشتی

بـراي   )Self Discharging Ships(هـاي بـا تجهیـزات تخلیـه      در مجمـوع کشـتی  . مراجعت را ندارند
  . مسافتهاي کوتاه و متوسط کارآتر هستند

دازه کشـتی، مشخصـات پایانـه و میـزان حجـم      اي بسـتگی بـه انـ    هاي عملیات پایانـه  هزینه
. باشـد  هـاي کوچـک نسـبتاً کـم مـی      اي براي پایانـه  هاي سرمایه هزینه. سالیانه دارد) تناژ(عملیات 
هـا شـامل،    ایـن هزینـه  . هاي بزرگ یکی نسبت به دیگري  متفاوت است هاي عملیاتی پایانه هزینه
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هـاي سـیمان عمـدتاً توسـط      پایانـه . ز اسـت هزینه کارگر، انرژي، اجاره محوطـه و هزینـه بارانـدا   
شوند، لذا براي صدور سـیمان همکـاري بـا ایـن گروههـا       گروههاي سیمان چند ملیتی کنترل می

درصد تولید سـیمان جهـان را    45تا  40گروههاي چند ملیتی سیمان حدود . اجتناب ناپذیر است
   1.ل دارنددرصد تجارت سیمان فله جهان را تحت کنتر 85تا  80در اختیار و 

  
  گیري خالصه و نتیجه

در . قرار دارد دوم سیمان روي شبکه حمل و نقل کشور داراي تأثیر زیادي بوده و در رتبه
. ز خواهد شدسالهاي آتی که ظرفیت تولید سیمان افزایش نیز خواهد یافت این اهمیت بیشتر نی

از کل حمل % 9/11همیلیون تن سیمان در سطح کشور حمل شده است ک 2/28، 1383در سال  
لومتر طی شده در سطح کی –متوسط هزینه هر تن . دهد و نقل کاال در آن سال  را تشکیل می

ریال است که به طور متوسط هزینه هر تن کیلومتر طی شده در سطح درون استان  203کشور 
طی  هزینه هر تن کیلومتر. باشد می 1383ریال در سال  192ریال و در سطح برون استانی  340

میلیون تن حمل و نقل  15376 حدود. ریال است 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 
  . دباش کاالها می

حجم . اکثر کارخانجات در مناطق شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی مستقر هستند
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 
اند استانهاي تهران، اصفهان، فارس، مازندران و گیالن را  رین تقاضاي سیمان را داشتهکه بیشت

، 1379بطور مثال میزان تولید کارخانجات سیمان در استان خوزستان در سال . توان نام برد می
، 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) درصد از کل کشور 15(میلیون تن   05/3مذکور  استان در سال
 

ماهنامـۀ  . ترجمۀ اکبر حمزه. ، هلندWorld Cement- June 2000 .آسیا و فرصتهاي صادراتی سیمان: نگاه کنید 1
  .1379، بهمن 55سیمان، شماره 
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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
ر تن سیمان به استان وارد نموده که با متوسط مسافت طی شده هزا 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  اسبی است بطوریکه هر چقدر طول مسافت سفر سیمان افزایش میوضعیت نسبتاً من

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

شات حمل سیمان به تفکیک مبادي بر حسب کیلومتر طی شده گزار. 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  صد از حمل مضاعف سیمان در سطح کشور کاسته میدر 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 . اضاي آن مواجه هستیمشمال غربی با مازاد تولید سیمان نسبت به مقدار تق
سفرهاي حمل و نقل سیمان از مناطقی که داراي مازاد تولید هستند به مناطقی که تقاضاي 

کیلومتر  200هاي کمتر از  بیش از سه چهارم سیمان کشور در فاصله. شود بیشتري دارند می
یمان حمل شده در ایران در از س% 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
% 40اي بیشترین سهم مصرف سوخت در کشور را دارد بطوریکه ساالنه  نقل جادهحمل و 
گردد که تنها سهم سیمان از مصرف سوخت  هاي نفتی در این بخش مصرف می از کل فرآورده

در حـال حاضـر بـا توجـه بـه حجـم عظـیم یارانـه         . باشـد  می%  59% * 14% * 40% = 38/3معادل 
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  . تواند قابل توجه باشد سیمان میسوخت در بخش حمل و نقل سهم بخش 
حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از مدهاي مؤثر در حمل و نقل داراي منـافع غیرآشـکار    

توانـد بـه عنـوان یکـی از سیسـتمهاي       باشد که با توجه به وجود زیرساختار مناسب  می زیادي می
رصـد از حمـل بـار در    ، دوازده د1383در سـال  . حمل سیمان در کشور مورد استفاده قرار گیرد

6اي بین  این سیستم نسبت به سیستم حمل جاده. کشور توسط سیستم ریلی انجام شد
9تـا   1

1 
صرفه جویی در مصرف سوخت داشته و بازاء واحد حمل بار هفت برابر انرژي کمتري مصـرف  

درصـد در کــل   55/0د  و در حالـت خوشــبینانه  درصـ   36/0یعنــی در حالـت بدبینانــه  . کنـد  مـی 
هـا در هـر دو سیسـتم     میـزان  و هزینـه آالینـده   .      گـردد  مصرف انرژي کشور صرفه جویی مـی 

  .مطابق جدول زیر برآورد می گردد
  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 میلیون دالر سود عاید اقتصاد ملی کشور می 5/22

نفر مجروح گزارش گردیده که خسارا ت  ناشـی از   245754نفر کشته  26089اي  حوادث جاده
 4/3ن رقـم معـادل   میلیارد ریال می باشـد کـه از ایـ    400اي در کل کشور معادل  تصادفات جاده
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  1.گردد درصد آن به حمل و نقل سیمان مربوط می

 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 ور تریلی پنج مح

 تن 40 چرخ 18 تریلی پنج محور 

اي طبـق قـوانین حمـل و نقـل بـار در راههـا        هاي حمل جـاده  جهت استفاده بهینه از سیستم
حداکثر فشار وارده از سوي هر یـک از محورهـاي وسـایل نقلیـه براسـاس بـار بـر سـطح راه در         

  .رر گردیده استفوق مقجدول 
. یابـد   تن افزایش می 38متر باشد ظرفیت تریلی تا  2ش از در صورتیکه فاصله محورها بی

تـوان   مـی ) متـر  2بیش از ( با توجه به روند جهانی ناوگان حمل ونقل و استفاده از محورهاي باز 
استفاده از وسایل حمل بار با ظرفیت بیشتر را در ناوگان حمـل سـیمان بکـار بردکـه در صـورت      

به بهره وري ناوگان حمل و نقـل سـیمان افـزود کـه خـود      % 10توان  استفاده از این تجهیزات می
هـاي غیرمحسـوس آلـودگی هـوا و      تواند در کاهش قیمت تمام شده سیمان و همچنین هزینـه  می

  .تصادفات و مصرف سوخت و اضمحالل راه بسیار مؤثر باشد
 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 
 

توان از شبکه حمـل ونقـل ریلـی بـا اخـذ       هاي حمل و نقل می به مصوبه مجلس شوراي اسالمی شرکت با توجه 1
ضمناً مجمع تشخیص مصلحت نظام نیـز  ). 7/4/84(آهن به تامین ناوگان مربوطه اقدام نمایند  مجوز از شرکت راه

راهکارهـاي مناسـبی    در مصوبات خود تقویت سیستم ریلی و بکارگیري راهکارهاي اجرایی نظـام حمـل و نقـل   
  .جهت حمایت از سیستم حمل ریلی ارائه گردیده است
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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 

ق کشتیرانی حمل و جابجا شده سالهاي اخیر حدود چهار پنجم تجارت سیمان از طری در
المللی  المللی سیمان یکی از عوامل مهم در تجارت بین به عبارت دیگر هزینۀ حمل بین. است

  .شود سیمان محسوب می
  خذآمنابع و م

ترجمۀ اکبر . ، هلند World Cement- June 2000 .آسیا و فرصتهاي صادراتی سیمان •
 .1379، بهمن 55ماهنامۀ سیمان، شماره . حمزه

نقش سیمان در حمل و نقل کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور ، دفتر فن  •
 . 1381آوري اطالعات بهار 

• http://www.tto-ir.org/E-Archive/E-
ArchiveF/itemshow.asp?ParentID=890&ItemID=133 

• http://www.mim.gov.ir 
• http://www.irancement.com 
• http://www.Cementdistribution.Com /industryinfo/trade.htm, Cement 

distribution consultant trade. 
• Online data 

(minerals.er.usgs.gov/minerasls/pubs/commodity/cement/170396.txt 
• 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 

• OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004,  Joe Harder 
• U.S.Geological Survey/mineral commodities/Feb 2000 
• Ken Rumph, 2004: Over a Cliff?  plus a Martian’s view of European Cement 

prices, Global Cement Coordinator.  
• Bureau of the Census, Cement, Hendrik G. Van Oss,. Us geological survey 

minerafs information. 
 
 
 

 
  

http://www.tto-ir.org/E-Archive/E
http://www.mim.gov.ir
http://www.irancement.com
http://www.Cementdistribution.Com
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls
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A Data Envelopment Analysis method to study the 
efficiency of cement industry 
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Abstract. We present a practical approach to compare the productivity of 
different Cement industries having similar resources and a unique output 
product. Our problem formulation is based on Data Envelopment Analysis 
(DEA) using three input parameters, Capacity production, Labour and Operating 
cost, and one output which is the sales of Cement. We explain how human 
resources or operating expenditure can impact the efficiency of a cement plant.  
 
Keywords: Linear Programming, Cement Industry, Data Envelopment Analysis, 
DEA 
 
1. INTRODUCTION 
The measure of an organization’s productivity, if viewed from an engineering 
perspective, is similar to the measure of a system’s efficiency [1]. It can be 
stated as a ratio of outputs to inputs. To evaluate the operational efficiency of a 
cement industry, for example, an accounting ratio such as cost per unit 
production might be used. A cement industry with a high ratio of unit production 
cost in comparison with those of other cement industries would be considered 
less efficient, but the problem with using simple ratios is that the mix of outputs 
is not considered explicitly. The same argument also can be made concerning the 
mix inputs. Broad- based measures such as profitability or return on investment 
are highly relevant as overall performance measures, but they are not sufficient 
to evaluate the operating efficiency of a production unit. Fortunately, a technique 
has been developed with the ability to compare the efficiency of multiple service 
or production units that provide similar inputs (i.e., labour) to produce multiple 
outputs (i.e., cement). The technique, which is referred to as data envelopment 
analysis (DEA), circumvents the need to develop standard costs for each service, 
because it can incorporate multiple inputs and multiple outputs into both the 
numerator and denominator of the efficiency ratio without the need for 
conversion to a common dollar basis. Thus, the DEA measure of efficiency 
explicitly accounts for the mix of inputs and outputs and, consequently, is more 
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2- rrasekh@yahoo.com  
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comprehensive and reliable than a set of operating ratios or profit measures. 
Sadjadi and Rasekh [6] are believed to be the first who use DEA to measure the 
efficiency in Iran’s Cement Industry. They consider only Labour and Kiln 
capacity as input parameters and the amount of cement produced as an output 
parameter. They implement their method on six different cement units and 
provide some comprehensive suggestion in order to increase the productivity. 
We extend the idea by considering more input parameters on almost most of 
active cement plants in Iran. This paper is organized as follows. We first explain 
the concept of DEA in section 2. The definition of variables and the problem 
formulation is explained in this section. Section 3 shows the results of the 
implementation of our model on five selected cement industries. Finally 
conclusion remarks are presented at the end to summarize the contribution of 
this paper. 

 
2.THE DEA FORMULATION 
DEA is a linear programming model [2, 3] that attempts to maximize s 
production unit’s efficiency, expressed as a ratio of output to inputs, by 
comparing a particular unit’s efficiency with the performance of a group of 
similar production unit that delivering the same product. In the process, some 
units achieve 100-percent efficiency and are referred to as the relatively efficient 
units, whereas other units with efficiency ratings of less than 100 percent are 
referred to as inefficient units. Corporate management thus can use DEA to 
compare a group of production units to identify relatively inefficient units, 
measure the magnitude of the inefficiencies, and by comparing the inefficient 
with the efficient ones, discover ways to reduce those inefficiencies. The DEA 
linear programming model is formulated as follows.  
 
2.1 Definition of Variables 
Let kE , with k=1,2,…, K, be the efficiency ration of unit k, where K is the total 
number of units being evaluated. Let ju , with j=1,2,…, M, be a coefficient for 
output j, where M is the total number of output types being considered. The 
variable ju  is a measure of the relative decrease in efficiency with each unit 

reduction of output value. Let iv , i=1,2,…,N, be a coefficient for input i, where 
N is the total number of input types being considered. The variable iv  is a 
measure of the relative increase in efficiency with each unit reduction of input 
value. Let jkO  be the number of observed units of output j generated by service 

unit k during one time period. Let ikI  be the number of actual units of input i 
used by service unit k during one time period.  
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2.2 Objective Function and Constraints 
The objective is to find the set of coefficient u’s associated with each output and 
v’s associated with each input that would give the production unit being 
evaluated the highest possible efficiency. Therefore we have, 

)1(,max
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where e is the index of the unit being evaluated. This function is subject to the 
constraint that when the same set of the input and output coefficients is applied 
to all other service units being compared, no production unit will exceed 100-
percent efficiency or a ratio of 1.0. Therefore we have, 
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where all coefficient values are positive and nonzero. To solve the resulted 
fractional programming problem formulation using standard linear programming 
[2, 3, 4] techniques we need some changes on our model. Note that both the 
objective function and all constraints are ratios rather than linear functions. The 
objective function is equation (1) is restated as a linear function by arbitrarily 
scaling the inputs for the unit under evaluation to a sum of 1.0.  

)3(,max 2211 MeMeee OuOuOuE +++= L  
subject to the constraint that  

)4(.12211 =+++ Nenee IvIvIv L  
For each service unit, the constraints in equation (2) are similarly reformulated; 

)5(,2,1,0)( 22112211 KkIvIvIvOuOuOu NkNkkMkMkk LLL =≤+++−+++
where: Mju j ,,2,1,0 L=≥ and Nivi ,,2,1,0 L=≥ . A question of 
sample size often is raised concerning the number of production units that are 
required compared with the number of input and output variables selected in the 
analysis. The following relationship relating the number of production units K 
used in the analysis and the number of input N and output M types being 
considered is based on empirical findings and the experience of DEA 
practitioners: 

)6()(2 MNK +≥  
In our study we use 6 cement production unit, 2 input parameters and 1 output in 
order to fully comply with the empirical equation (6). Next section is devoted to 
the implementation of our proposed methodology and the efficiency of each 
production unit is presented. As we explained previously, we use three input 
parameters such as Kiln capacity, Labour and Operating cost, N=3, while the 
sales of each plant is solely chosen as an output parameter, M=1. Therefore, we 
have four parameters, i.e. N+M=4. We use 19 different plants which are 
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responsible for producing almost all part of country’s cement. Therefore we take 
into account the most efficient plats as well as the least efficient ones.  
 
4. NUMERICAL COMPUTATION 
The approach of Data Envelopment Analysis (DEA) has been successfully used 
in different industries in order to measure the productivity of production units 
with similar products [4, 6]. In this section we explain the implementation of our 
proposed methodology on measuring the relative productivity among 19 cement 
industries. The proposed method of this paper considers three primary inputs: 
Kiln, Labour and Operating expenditure. We also consider the sales of cement 
produced among all 19 units as a measure of actual output. Therefore, the 
productivity of all these units are measured based on two inputs and one output. 
Table (1) shows the input parameter of the proposed method which is 
implemented in this paper. 
 

Table 1: The basic input information of the proposed method 
The Name of the 

Plants 
Inputs Sales 

of the 
company 

Capacity Human 
Resource 

Operating 
Cost 

1- Oroumieh 846 423 4575 208 
2-Tehran 2325 1620 28006 792 
3-Khazar 600 413 4088 114 
4-Sepahan 1980 1434 42599 581 
5-Shargh 1393 948 80740 403 
6-Shomal 1393 525 6042 224 
7-Sofian 1428 923 25002 347 
8-Gharb 600 462 9186 127 
9-Kerman 1104 739 20341 282 
10-Mazandaran 624 460 6968 165 
11-Eelam 600 429 8139 150 
12-Hegmatan 780 370 12989 133 
13-Ghaen 660 374 10350 194 
14-Farse 787 635 2667 166 
15-Karoon 900 381 14207 235 
16-Esfehan 996 676 11325 229 
17-Ardebil 690 750 6526 184 
18-Saveh 315 206 3900 148 
19-Behbehan 825 571 15226 148 

 
We have implemented the DEA model based on the application of linear 
programming. Table (2) demonstrates the results of our DEA approach.  
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Table 2: The output results of the productivity of six plants 
Name Efficiency Rank Name Efficiency Rank 

Oroumieh 0.999 2 Tehran 0.74 5 
Khazar 0.624 9 Sepahan 0.676 8 
Shargh 1.000 1 Shomal 0.834 4 
Sofian 0.550 12 Gharb 0.450 16 

Kerman 0.572 11 Mazandaran 0.608 10 
Eelam 0.532 13 Hegmatan 0.500 15 
Ghaen 0.721 6 Farse 1.000 1 
Karoon 0.968 3 Esfehan 0.521 14 
Ardebil 0.691 7 Saveh 1.000 1 

Behbehan 0.381 17    
As we can observe there are three best performers among all 19 plants called 
“Shargh”, “Farse” and “Saveh”. We have ranked the rest of the plants based on 
the numbers we have on their relative efficiencies. Table 2 summarizes the 
results of the efficiencies and their ranking, respectively. We have performed a 
sensitivity analysis on the number of employee and operating expenditure in 
order to provide some suggestions on increasing the efficiency for each plant. 
Table (3) summarizes the results of our post-optimality analysis.  
 

Table 3: The Post-optimality of the DEA Results 
Name 

of Plant 
Labour Operating Cost Efficiency of 

each plant Inefficient Efficient Inefficient Efficient 
Tehran 1620 1250 28006 20006 0.995 
Khazar 1413 195 4088 2788 0.992 
Sepahan 1413 965 42599 40500 0.991 
Shomal 525 425 6042 5142 0.998 
Sofian 923 485 25002 20002 0.995 
Gharb 462 178 9186 6899 0.993 
Mazandaran 460 250 6968 6868 0.998 
Eelam 429 209 8139 - 1.000 
Hegmatan 370 180 12989 - 1.000 
Ghaen 374 270 10350 - 1.000 
Karoon 381 330 14207 - 0.991 
Esfehan 676 325 11326 - 0.996 
Ardebil 750 340 6526 4326 0.992 
Behbehan 571 205 15326 - 1.000 

According to the results we have on Table (3) Plant Tehran needs to reduce its 
labor from 1620 to 1250 in order to maintain the efficiency. Alternatively, it can 
reduce its operating cost from 28006 to 20006 in order to produce cement more 
cost effectively. Table (3) indicates that other plants can easily increase their 
productivity by either increasing their cement production or reducing their staff. 
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In the case of the absence of the ability to reduce the manpower or increasing the 
production, they could make an expansion on their production capacity in order 
to fully use their human resources. Currently, there is about 32 million tons of 
cement produced in Iran. It is believed that during the next few years the supply 
for cement in our country would be more than demand and there would be some 
competition among most active plants in selling their product. The primary 
people who benefit from this healthy competition would be the customers who 
use cement since producers may be able to reduce their cost of production by 
increasing their productivity. In such a case an alternative solution is to measure 
the productivity of different corporations working in the field of cement industry 
trying to adjust human resources, etc. We believe that the future of this industry 
belongs to those who could increase the productivity through an adjustment on 
their different resources. The other problem that could challenge the industry in 
future is an import on cement via governmental agencies. Presently, it is illegal 
to import cement into internal market but experience shows that sooner or later 
the cement industry along with many other industries would be deregulated and 
only those with strong fundamentals on their infrastructure could survive on long 
term. Therefore, we need to carefully study the structure of our cement industry 
and try to improve the productivity through the use of modern management 
skills.  

 
5.CONCLUSION 
We have implemented a Data Envelopment Analysis (DEA) in order to measure 
the productivity of some selected cement industries. The DEA approach uses 
Kiln capacity and Labour as primary inputs while the cement produced by each 
plant is considered as an output. We have determined that there is only one best 
performer among all six studied plants and the other plants need to increase their 
productivities through an adjustment on their resources. The primary results of 
this study shows that this industry would need a human resource management on 
their infrastructure. We believe the results of this paper could be extended into 
whole cement industry using a variety of input/output parameters and the results 
could dramatically help us improve the productivity of this industry. 
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  ختتامیها
   اقتصاد سیمانو آموزش دانشگاهی ضرورت تأسیس مرکز تحقیقات 

  
  حمد رضائیدکتر مرتضی میرم

  ریزي و تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دفتر برنامه
  

ــیع   ــذاري وسـ ــرمایه گـ ــی در   و سـ ــش خصوصـ ــیمان، ورود بخـ ــنعت سـ ــعه صـ توسـ
ریزي بـراي بازاریـابی مـازاد تولیـد سـیمان در دو سـال        گذاریهاي این صنعت، لزوم برنامه سرمایه

، مشـکالت محـیط زیسـتی ناشـی از     یداخلـ ماهه سیمان در بـازار   6آینده، کمبود موقّت حداقل 
، مصرف باالي انرژي، وضعیت بازار منطقه از نظـر صـادرات، نیـاز شـدید مـالی بـه       سیمان تولید

ایـن صـنعت مـورد     نمود که اقتصاد همگی ایجاب می....  اي نیمه تمام و  تکمیل طرحهاي توسعه
یمان شـامل مـوارد زیـر    محورهـاي اساسـی در اقتصـاد سـ     .حث و بررسی صاحبنظران قرار گیردب

  :باشند که اهمیت بیشتري نسبت به سایر محورها دارند می
 عرضه و تقاضاي سیمان -1

  هاي توسعه سیمان و توسعۀ اقتصادي و برنامه -2
 گذاري در صنعت سیمان سرمایه -3

 آزادسازي قیمت سیمان -4

 ساختار تولید و هزینه و بهاي تمام شده سیمان -5

 کمل سیمانالگوي مصرف، کاالهاي جایگزین و م  -6

 سیمان در بازار سرمایه -7

 هاي سیمان مباحث مالی در پروژه -8

 ساختار بازار، مالکیت، انحصار و رقابت در سیمان -9

 اقتصاد مهندسی در سیمان - 10

 بازرگانی داخلی و خارجی سیمان - 11

 کارائی تولید سیمان - 12
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 سیمان و اقتصاد محیط زیست  - 13

 سیمان و اقتصاد انرژي - 14

 سیمان و اقتصاد حمل و نقل - 15

 و اقتصاد منابع طبیعی سیمان - 16

 سیمان و اقتصاد تکنولوژي - 17

تــاکنون مســائل مطــرح در بخــش صــنعت ســیمان فقــط از نظــر تکنولــوژیکی و   اصــوالً
هاي  سیمان به سازمانتولیدکنندة گرفت و وابستگی شرکتهاي  افزاري مورد توجه قرار می سخت

ولـی بـا   . داختـه شـود  ایـن صـنعت پر  بـه  رویکرد اقتصادي یک  اشد که کمتر ب دولتی موجب می
صنعت ضرورت این در توسعه  ي عظیمسرمایه گذاریهاو این صنعت،  بهورود بخش خصوصی 

بـه نظـر    .را بـیش از پـیش نشـان داد    سیمانایجاد یک مرکز اطالعاتی و تحقیقاتی در امر اقتصاد 
دائمـی  که بطور  باشد میپویا و علمی یک مرکز تحقیقاتی رسد صنعت سیمان امروزه نیازمند  می

دسـت   راياز ابعاد مختلف ب سیمان را جهانی و اي  نقش اطالع رسانی از وضعیت داخلی، منطقه
ضروري اسـت ایـن مرکـز رابطـه قـوي بـا مراکـز علمـی و          .اندرکاران صنعت سیمان ایفاء نماید

پژوهشـی و   يحتّـی سـمت و سـو   . داشته باشدالمللی  داخلی و بینصنعتى  دانشگاهی و اجرایی و
  .این صنعت سامان دهدبراساس نیازهاي علمی نیز مراکز علمی را  آموزشی 

دانشـگاه صـنعتی   و تحقیقـات سـیمان   ریـزي   لذا با علم به چنین ضرورتهایی دفتـر برنامـه  
 ایـن صـنعت  چندین سال در ارتباط مستقیم بـا صـنعت سـیمان و نیازهـاي پژوهشـی      که امیرکبیر 

عت سیمان اقـدام بـه برگـزاري سـمینار اقتصـاد      باشد با همکاري انجمن صنفی کارفرمایان صن می
بیـان اهمیـت ایـن موضـوع گردیـد کـه تمـام         اي بـراي  مقدمهخود این سمینار  .سیمان ایران نمود

. هاي ارائه شده اهمیت توجه به اقتصاد سیمان را بطور ضمنی مطـرح نمودنـد   مقاالت و سخنرانی
هـاي   و تأسـیس رشـته  اقتصـاد سـیمان اسـت    ریزي براي ایجاد یک مرکز پویا در زمینـه   برنامهلذا 

تخصصی دانشگاهی براي تربیت کادر کارشناسی در این رشته با توجه به اهمیت این صنعت در 
و امیـدواریم بـا همکـاري مراکـز علمـی و دانشـگاهی کشـور        . آیندة کشور بسیار ضروري است

از گزاري سـمینارهایی  اله با برمه سهویم تا اقتصاد سیمان موفق شکمک چنین مرکزي در زمینۀ 
آخرین دستاوردهاي محققین را مورد بحث و بررسی قـرارداده و بـا اسـتفاده از نتـایج     این دست 
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، تولیدکننـدگان، مصـرف کننـدگان و    این پژوهشها رهنمودهاي الزم را بـراي مسـئولین اجرایـی   
رود مـا را در   ر مـی انتظـا نیـز  هاي مربوطه  از مسئولین وزارتخانه .ارائه نمائیم صاحبان سهام سیمان

  . یاري رسانند مهم جهت انجام این رسالت
برگزاري دانم از همکاري کلیه سروران عزیز صنعتی و دانشگاهی که ما را در  الزم می

  .رساندند، از صمیم قلب تشکر نمایمیاري  این سمینار


