
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

  نیمختلف است. در ا ع یصنا ت یاز فعال یناش  یدر هر کشور، رشد اقتصاد یافتگ ی بارز توسعه  یاز نمودها یکی

از نظر دور   د ینبا شوند، یمحسوب م ی جامعه صنعت ن یادیبن یانهایشر یرا که به نوع ی عینقش صنا انیم

  - یاقتصاد  یرساختهایرا در توسعه ز ینقش اساس  ه، یپا ع یاز صنا ی کیبه عنوان  مانیداشت. صنعت س 

در توسعه و رشد   رگذاری مهم، پرشتاب و تأث اریبس ع یاز صنا یکیصنعت  نیهر کشور بر عهده دارد. ا یاجتماع

مورد   یتوسعه صنعت  یاز شاخصها ی کیکه امروزه به عنوان  ی به طور شود؛ی هر کشور محسوب م یصنعت

 .   رد یگ یتوجه قرار م

است که با   مانیس  دکننده یکارخانه تول  75 یدارا   1396در سال    رانیکه ا دهد ی آمارها نشان م نیآخر

و    نیجهان بعد از چ یرتبه را در کشورها نیچهارم ت یاز نظر ظرف مانیتن س  ونیلیم  85/ 3 د یتول تیظرف

  مانیس  د یتن تول ونی ل یم 56با حدود  ران یا ی الدیم  2017رقم در سال   نیدارد که ا  اریدر اخت کایهند و آمر

 . را به خود اختصاص داده است یجهان ازدهم یرتبه 

سال سابقه صنعت سیمان قبل از انقالب، از واردکنندگان این صنعت در جهان    45در مجموع میتوان گفت که طی  

تولیدکننده برتر در جهان به    10بودیم، در حالی که در بعد از انقالب و طی سالهای اخیر این صنعت توانسته از  

ان در خاورمیانه  به سومین تولید کننده آسیا و نخستین تولیدکننده سیم 95را در سال  ایران حساب آیدو جایگاه 

    تبدیل نمود.

میلیون تن سیمان تولید و مصرف شده در کشور از آغاز کار صنعت سیمان تا سالهای    750همچنین از حدود  

بو92اخیر،   انقالب  از  بعد  آبادانی کشور و  د% آن در  که مهمترین شاخص آن از حجم عظیم کارهای عمرانی و 

ت. علیرغم روند رشد همیشگی صنعت سیمان در داخل و منطقه  نشانگر تالش و کوشش صنعتگران کشورمان اس

و جهان، متاسفانه در سالهای اخیر، این صنعت مهم و استراتژیک به دلیل نداشتن تقاضا، کمتر از ظرفیت اسمی  

تولید میکند و با موانع و چالشهایی در حوزه داخلی و منطقهای و جهانی روبرو شده است که در حوزه داخلی رکود  

ساخت و ساز، نوسان نرخ ارز و...  و از سوی دیگر در حوزه خارجی، از دست دادن بزرگترین بازار صادراتی    در

 سیمان به کشور عراق است که متاسفانه این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.   

جهت مدیریت و  ربط باید با اتخاذ تدابیر الزم در    شاید به همین دالیل هم باشد که کارشناسان و مسئوالن ذی

بازار داخلی سیمان در سطح ملی و منطقهای و صادرات   برنامه تامین، توزیع و تنظیم  ارائه  تدوین استراتژی و 

های وزارت صنعت به منظور فراهم کردن اهداف کالن این بخش، ایجاد  ها و برنامه  سیمان در راستای سیاست 

باهای و ظرفیتهای توسعطرح تولید متناسب  منطقه و جهان در    های جدید  جایگاه صنعت سیمان کشور در 

های جغرافیایی تولید و الگوی تقاضای داخلی و خارجی  مدت براساس مزیتمدت و بلندمدت، میانهای کوتاهدوره

   . بیش از پیش توجه نشان دهند

 



 و تعریف آن  سیمان

درجه   1500تا   1۴00دمای  آهکی، رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی در  سیمان از ترکیب مصالح

شود و  ای است شیمیایی که در نتیجه ترکیب با آب سفت می شود. سیمان فرآورده گراد ساخته می سانتی

مصالح پرکاربرد در راهسازی،  یکی از  سیمان  .محصول حاصله، در مقابل رطوبت بادوام و مقاوم است

چسباننده از آن   مالت عنوانوساز است و در تمامی مراحل ساختمان نیز به طورکلی در ساختسدسازی و به 

 .شوداستفاده می 

 کاربردهایشو   انواع سیمان

تحت عنوان سیمان اصالح شده نیز    2تیپ   پرتلند  همان سیمان معمولی است. سیمان 1نوع  پرتلند  سیمان

ریزی در هوای گرم بهره برد.  های حجیم و بتن ریزیشده در بتن توان از سیمان اصالح شود. می شناخته می 

  -در حقیقت این نوع سیمان پرکاربردترین تیپ سیمان است چرا که در پی چینی، انواع دیوارچینی )آجر

این نوع سیمان در ساخت  کاری و بسیاری دیگر کاربرد فراوان دارد. همچنین از (، کاشی…بلوک و -سفال

 .شودکپل، جدول و انواع تیر برق استفاده می  قطعاتی مانند بلوک سیمانی،

یا سیمان سخت شونده نام برده شده است.  زودگیر تحت عناوین دیگری نظیر سیمان  3نوع  پرتلند  سیمان

شتری دارد. این سیمان در  برداری باید زودتر از موعد انجام گیرد مورد استفاده بیدر مواقعی که کار بهره 

وری از آن در نظر داشت،  ای که باید ضمن بهره آمده و تنها نکته عملشرایط آب و هوایی سرد هم سریعاً به 

باشد. این سیمان در  مشهور می  کندگیر تحت عنوان سیمان  ۴نوع   پرتلند  است. سیمان ضدیخ استفاده از 

 .گیردالیه مورد استفاده قرار می صورت الیه تر و به عت کم های دارای سرریزی درجه، در بتن   ۴0دمای باال  

که محیط  با نام دیگر سیمان ضد سولفات شناخته شده است. بدین ترتیب، هنگامی  5نوع  پرتلند  سیمان

از آب،   گروت شود. سیمانبهره برده می  5نوع  پرتلند  سازه بتنی در معرض سولفاته شدید است از سیمان

های بزرگ و برای  های دیگر تشکیل شده است. برای پُر کردن فضاهای خالی و ترک افزودنی سیمان، ماسه و 

از نظر ظاهری به شکل   هاگروت . شوداستفاده می  ریزی گروت  الیه شدن یا خرد شدن ازجلوگیری از الیه 

سیال مورد استفاده قرار   مالت صورتباشند که پس از اختالط با آب، به پودر می 

معمولی   پرتلند  پرتلندسفید همانند سیمان باشد. سیمانمی  گروت ترین نوع پرمصرف بافر گروت  گیرند،می 

شود با این تفاوت که در مواد اولیه آن اکسید آهن وجود ندارد به همین دلیل نباید از خاک رس  تهیه می 

استفاده کرده و به   رود به همین دلیل از همان مواد اولیه استفاده کرد ولی در این صورت هزینه باال می 

با اکسید آهن ترکیب شده   پزی کنند که در کوره سیمانکلسیم اضافه می  کلرور کالیم یا کلرور آن

  02٫0شود. سیمان سفید نباید بیش از  پرد و رنگ سیمان سفید می دهد که گاز است و می کلرورآهن می  و

صورت  کیلویی و به  30و    50،۴0های صورت پاکتی در پاکت سیمان به  .اشاکسید آهن داشته باشد وزن  درصد 

 .ای بستگی به کارخانه تولیدکننده آن و مرغوبت آن داردشود، قیمت سیمان پاکتی و فله فله عرضه می 

https://masalehmarket.com/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://masalehmarket.com/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/


 اهمیت  

شود و بین فرآیند رشد  های اقتصادی محسوب می سیمان به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه زیرساخت 

اقتصادی و سرانه مصرف آن در هر کشور، همبستگی وجود دارد. سیمان به دلیل کاربردهای فراوان و اهمیت  

ترین کاالهای  بربودن و قابلیت صادرات، از مهم ای هر کشور، سرمایه های توسعه تولید در بخش زیرساخت 

شود  ور میانه مصرف می درصد کل سیمان تولیدی دنیا در منطقه خا  10حدود  شود.ای محسوب می توسعه 

 دهد.که اهمیت استراتژیک این ماده در منطقه را نشان می 

 وضعیت صنعت سیمان در ایران

در رده یازدهم بزرگترین تولیدکنندگان سیمان جهان   2018میلیون تن سیمان در سال    53تولید  ایران با

قرار گرفت. کشور چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده سیمان در جهان، بیش از نیمی از تولیدات سیمان  

کشور تولید    13درصد از کل تولیدات سیمان جهان توسط  80جهان را به خود اختصاص داده است. بیش از 

 دهد.بندی و میزان تولید بزرگترین تولیدکنندگان سیمان دنیا را نشان می شود. نمودار زیر رتبه می 

 

میلیون تن   72به این سو همواره روندی نزولی داشته و از میزان  2013میزان تولید سیمان ایران از سال 

تولید سیمان ترکیه به عنوان رقیب اصلی  رسیده است. از طرفی،   2018میلیون تن در سال  53درسال به 

رسیده که این   2018میلیون تن در سال  8۴به  2012میلیون تن در سال   6۴ایران در منطقه از میزان 

  کشور را به چهارمین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان تبدیل کرده است.

 

 



 زنجیره تامین سیمان

 طبیعی استبخش اعظم زنجیره تامین سیمان گاز مایع و 

 

 های صنعت سیمان:مزیت

، بطور  درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد2رود که سهم شمار میصنعت سیمان، جزو صنایعی در کشور به 

 های این صنعت به شرح زیر هستند:عمده مزیت 

های آهکی احاطه شده و به  ایران از نظر جغرافیایی توسط سلسله کوه  :وابستگی کم به خارج  •

لحاظ معادن آهکی از توزیع و کثرت مناسبی در سطح کشور برخوردار است. به عبارت دیگر، مواد  

درصد    80حدود  هم  شوند. از بُعد تکنولوژیکیاولیه صنعت سیمان در کشور به وفور یافت می 

تاثیر پذیری   و  تجهیزات فنی و مهندسی و دانش مربوط به این صنعت در کشور موجود است

 کمتری از تحریم دارد. 

  کسب گذاری،  سرمایه لحاظ  به سیمان تولید   کارخانه یک ساخت: صنعت های سرمایه مخارج •

صنعت   این به  کوچک  و  جدید  رقبای  ورود   برای مانعی  عنوان به   موضوع  این و  است زینه برھ وکاری 

  200 الی 150 سرمایه به شرایط  به بسته  سیمان کارخانه یک  ایجاد  برای کلی  بطور. کند   می عمل

  تن  میلیون یک ظرفیت  با کارخانه  یک  ه اندازی  را مثال  عنوان به. است نیاز تولید   تن ر ھ  بازای دالر

  چین  و هند   مانند  کشورهایی  در   مقدار این. دارد  نیاز سرمایه  دالر  میلیون 200 الی  150  به در سال

 .است دالر  میلیون 80 الی  50 حدود  در   و کمتر  بسیار  کار  نیروی ارزانی بدلیل

  سالیان طی در  که  دارند   وجود ایران  در  بسیاری مناطق: شهری ناکارامد و فرسوده  بافت های •

و   فرسودگی  دچار  ها خیابان و  بناها زیربنائی، روبنائی،  تأسیسات  از اعم آن متشکله عناصر گذشته

  می رنج کالبدی   و  فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،  متعدد  مشکالت  از آن  ساکنان  و  شده ناکارآمدی

  درستی  به شهری بازآفرینی  و  فرسوده بافت های  نوسازی سیاست چنانچه کنونی  شرایط  در. برند 



  موجب میتواند   غیرمترقبه، حوادث وقوع  صورت در  بحران بروز از جلوگیری  بر  شود، عالوه  اجرا

 .گردد  داخلی  بازار  در سیمان  تقاضای  افزایش و اشتغالزایی

  و  ایران سیمان باالی قیمتی  تفاضل  آن تبع ه ب و  ارز  نرخ  افزایش: صادراتی بازارهای توسعه •

  ایه  زیرساخت بازسازی تهج سیمان ه ب ه سوری  بازار نیاز دیگر،  ای هکشور در  تولیدی  سیمان

  م هفرا پرکاربرد محصول  این صادرات برای  اییه فرصت مدت، طوالنی جنگ اثر  در  شده  تخریب

 .است نموده 

  مواد و  رسنلیپ زینه افزایش  مچنینه و  انرژی  ه ین هز افزایش  هب  هتوج  با: سیمان قیمت افزایش •

  نه وضعیت  این در .  بود د هخوا اقتصادی ه توجی  فاقد  بخش این در جدید  گذاری  ه سرمای انجام  ، یهاول

  ای ه هین هز پرداخت قبیل از مشکالتی  با هبلک داشت،  ند هنخوا را  خود بازسازی توان  کارخانجات نهات

  بود هب در   سیمان قیمت افزایش  اوصاف، این  با. بود ند ھخوا  روبرو قطعات  تأمین  و  گاز  برق،  آب،

  کشور،  در  دالر  نرخ افزایش  هب  هتوج  با مچنین ه. بود هد اخو اثرگذارها   شرکت درآمدی  وضعیت

  فرصت یتواند  مه  نیز منظر   این از  و  نموده پذیر  هتوجی  را  سیمان نقل و  حمل سیمان، نرخ  افزایش

 .شود ه گرفت   نظر در  ارزشمندی

ه  جاد و  معابر  ا،هن خیابا از  بخشی ساخت در آسفالت،  با  بتن و  سیمان جایگزینی: جایگزین محصول •

  هادرآمد  میزان افزایش  آن  تبع   هب  و فروش   بازار هتوسع  برای  فرصتی  عنوان  ه ب  تواند  می  کشور  یها

 .گردد  تلقی 

  افزایش ه زمین   در   هاشرکت مالیاتی  معافیت: ای هدارای  و ارزیابی  تجدید و  جایگزینی ارزش •

  رشد  نیز  و  یه سرما ساختار اصالح برای فرصتی میتواند ها  دارایی  ارزیابی تجدید  محل   ازه سرمای

 .نماید  مهفراتها شرک این مهاس  قیمت

 

 های اصلی صنعت سیمان چالش

ای تولیدی جهان را به خود اختصاص داده و  درصد از کل گازهای گلخانه   ۴صنعت سیمان در حدود  •

های  شود و تقریباً در کل جهان با مسائل و محدودیتاز این نظر جزو صنایع آالینده محسوب می

اغلب کشورها تولید سیمان با رشد منفی  قانونی و زیست محیطی مواجه است؛ به همین علت در 

 همراه بوده و یا به طور کامل توسعه آن متوقف شده است. 

 ونقل ریلی ای و هزینه باالی حملونقل جاده مشکالت مربوط به حمل  •
دلیل رکود اقتصادی و کاهش شدید بودجه عمرانی در  شرایط دشوار فروش و مازاد عرضه بر تقاضا به  •

 کشور 
رویه واحدهای تولید سیمان بدون عدم برآورد صحیح و منطقی از میزان ظرفیت و کشش  بی افزایش  •

 مصرف سیمان



رقابت ناسالم و منفی مانند اعمال تخفیفات نامتعارف ضمن ورود به بازارهای غیرمشترک و تآثیر   •

 منفی بر فروش سایر کارخانجات سیمانی
آن کاهش میزان صادرات به این کشور به دلیل   دنبالوابستگی شدید صادراتی به کشور عراق و به  •

ای و روند  های توسعه برداری از برخی طرح مسائل امنیتی و افزایش عوارض گمرکی، همچنین بهره 

 افزایش ظرفیت در کشور عراق
 خودکفا شدن برخی کشورهای مقصد صادراتی و همچنین حضور رقبای جدید در کشورهای هدف  •
های بین  های صادراتی به دلیل مشکالت ناشی از تحریم از شرکت  ارزآوری نسبتاً کم در برخی •

 المللی جهت انتقال ارز 
 عدم امکان برخورداری از تسهیالت بانکی مناسب در جهت رفع موانع تولید  •
های سنگین تسعیر ارز به دلیل  های باالی مالی ناشی از تسهیالت ارزی و شناسایی زیانهزینه  •

 نوسانات نرخ ارز 
 های جذب نشده در تولید ده کامل از ظرفیت تولید و هزینه عدم استفا •
 های سیمانی و مشکالت ناشی از آن کاهش شدید نقدینگی در شرکت •
ده شدن تعداد زیادی از کارخانجات  ها که منجر به زیان کاهش شدید درآمدها و پیشی گرفتن هزینه  •

 .سیمان در کشور شده است
تعادل بازار عرضه و تقاضا و آثار و پیامدهای مالی، اجتماعی و  اجبار به توقف خطوط تولید جهت  •

 انسانی آن 

شرکت در صنعت   37ای ایفا کرده و با درج نماد اما صنعت سیمان در بازار سرمایه نیز نقش عمده  

سیمان،گچ و آهک یکی از پرنمادترین صنایع بورسی را رقم زده است که در جدول زیر وضعیت سهام این  

 .مشاهده می کنیم  P/Eو  EPSا بر اساس میزانشرکت ها ر

 

 تحلیل آماری 

کارخانه سیمان در سرار کشور وجود  75  ( 1398/ 16/2)انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمانمار آطبق 

  0/ ۴که نسبت به سال گذشته میلیون تن بوده که  5۴.521  97در سال    میزان سیمان تولیدی کشورو  درد

 وزارت صمت(   55است.)گزارش درصد کاهش یافته 

 ایران   سیمان  صادراتی  هدف  کشورهای

 دالر بوده است.میلیون   382  ، 97سیمان در  کل  میزان صادرات 

 2018پنج کشور صادراتی 

 )راهنما:هزار دالر(  امارات بنگالدش  افغانستان  کویت  عراق 

 واردات از ایران  31.828 32.736 56.6۴0 76.593 75.۴53



 
 

 

 2016  سال  در  جهانی  واردات  و   صادرات  از ایران  رتبه

   

 وردات  صادرات محصوالت 

 164 25 سیمان سفید

 39 61 سیمان خاکستری 

 

  با کشور سیمان  از %  36 از بیش 1395 سال  در  که دانست ایرانی سیمان  واردکننده  کشور بزرگترین  میتوان را عراق

  و  پاکستان کویت، افغانستان،  آن از پس. است شده  همسایه  کشور این راهی  دالر  میلیون 158 بر بالغ  شی  ارز

 .میروند شمار  به ایران سیمان  واردکننده  کشورهای   دیگر موزامبیک
 

 وضعیت واردات سیمان کشور عراق

 دالر(  میلیون)راهنما:   2016 2017 2018

 واردات از ایران  157 112 

 از جهان میزان کل واردات   181 1۴3 95

 

به ذکر است که عراق برای حمایت از صنعت سیمان داخلی شان که ناشی از گاز صادراتی ارزان ایران است در  الزم 

 که سوریه می تواند گزینه جایگزین خوبی باشد. واردات از ایران را قطع کرده اند 2019سال
 

 

 ایران   سیمان بازار  بازیگران
 % 21 تقریباً سهامدار   غیرمستقیم  و مستقیم طور به  خوزستان و فارس  سیمانی هلدینگ و اجتماعی  تامین مجموعه

 و  سیمان توسعه سرمایهگذاری)  ملی بانک  مجموعه. میباشند کشور  سیمان صنعت  از ( تن میلیون 16 معادل (

  به غدیر مجموعه و اسپیندار ، (پارس کاوه معدنی  صنایع  گسترش شرکت) بنیاد  مجموعه ، (ملی بانک  سرمایهگذاری

  و  اشخاص نقش . شند  میبا  شور ک در  فعال  سیمانی   هلدینگهای دیگر  از صد  در  3 و%   ۴%  6%  ،  8 با  تقریباً ترتیب

  آنها به متعلق  سیمان   تولید %  57 حدود و شد  میبا پررنگ صنعت این  شد ر  و سعه  تو در نیز صی  خصو شرکتهای 

 نیست  مقدور آنها دستهبندی   شفاف اطالعات فقدان  دلیل به مام  ست،



 
 

 اشتغال زایی 

درصدی از   3.۴که سهم نفر بوده است 26,702  95میزان اشتغال زایی سیمان سفید و خاکستری در سال

 ارد. داشتغال کل کارگاه های صنعتی 

 

 سیمان   صنعت  افزوده  ارزش

 باال به  نفر 10 دارای صنعتی یها  کارگاه  افزوده  ارزش  کل  از  درصد  2.78 سیمان  صنعت  افزوده، ارزش  نظر از

  این در نهاده ها ارزش  ه افزود ارزش  درصدی  11۴.8  حدودا نسبت  جه بهتو با. است داده اختصاص  خود  به  را

 دسته بندی می شوند. پربازده صنایع  جزء صنعت،

 
 

 سرمایه گذاری انجام شده 

اععم از بهره برداری،ایجادی،توسعه   فلزی غیر کانی صنایع  فعالیت  رشته  میزان سرمایه گذاری انجام شده در 

بوده است و نسبت به سال   تومان میلیارد  ۲۱.۹۶۷،۳۴ طبق گزارش وزارت صمت  1397در سال    ای و تاسیس

طبق طرح مصوب   1396در سالسرمایه گذاری خارجی  را تجربه کرده است. رشد درصد ۲۴.5 قبل 

 .کناف)تابعیت آلمان( ایران بوده استمیلیون دالر در استان تهران توسط شرکت 28.5

 


