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 دستورکار جلسه:  

 طرح مسائل و تنگناهای واحدهای تولیدی سیمان ) هزینه های تولید ، قیمت تمام شده و قیمت فروش (  -1

 

 

کم  دومین معدنی   ون ی سیجلسه  صنایع  و  بازرگان  معدن  کشاورز   ع، یصنا  ، ی اتاق  و  رضو  یمعادن  محترم    ی خراسان  اعضای  حضور  با 

 برگزار شد  اتاق بازرگانی مشهد مرکزیدر محل  کمیسیون 

 

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی سیدحسین احمدی سلیمانی ✓

سااال  20ظرفیت تولید سیمان خراسان رضوی، می تواند معادل کل تولیدات این محصول در کشور طی  -

به سایر صنایع معدنی کمتر مورد توجه و گذشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر صنعت سیمان نسبت  

حمایت بوده و ظرفیت های این بخش به ویژه در این خطه، مورد غفلت قرار گرفته است. همااین رویااه 

 واحاادهای  گریبااانگیر...    و  شااده  تمااام  قیمت   باعث شده تا مشکالت فراوانی در حوزه حمل و نقل، گاز،

 باشد.  بخش  این  در  فعال تولیدی

بهانه رشد صنعت سیمان و تولید مطلوب این صنعت، حمایت خود را از آن دریغ کرده اساات دولت به   -

که این رویه با شعار سال »جهش تولید« و رویکردهایی که بر مزیت های اقتصادی کشور تمرکز دارنااد، 

 در تضاد است.

ماای طلبااد کااه   صنعت سیمان در استان و کشور با ظرفیتی کم تر از دو سوم فعالیت دارد. این مسااائل -

فعاالن این حوزه نیز بیشتر و موثرتر مطالبه گری کنند. نمی توان باار رشااد تولیااد یافشاااری کاارده امااا 

محصول را یایین تر از قیمت تمام شده به فروش برسانیم. لذا باید مکاتباتی با مقامات استانی و ملاای از 

 این حوزه به گوش مسئوالن امر برسد. طریق اتاق بازرگانی انجام بگیرد و مطالبات و نیازهای قعاالن

شاارکت   باید گفااتاینکه سکوت و عدم مطالبه گری، گرهی از مشکالت موجود نمی گشاید،    هببا توجه   -

گاز در زمستان امتیاز گاز را از کارخانه های سیمان دریغ کرده و عنوان می کند که کارخانه ها باید در 

باید به فکر فصل زمستان باشیم، چرا که شرکت گاااز بااا مااا فصول گرم مازاد تولید کنند. از هم اکنون  

همکاری الزم را ندارد. ضروری است تا در این خصوص که جلساتی را با حضااور اسااتاندار و مساائولین 

 شرکت گاز برگزار شده و مطالباتمان را بیان کنیم.
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ایاان عرصااه بایااد گفاات  اینکه سود صنعت سیمان نسبت به سایر صنایع بسیار ناچیز اساات،  ه  بباتوجه   -

ظرفیت های ارزشمندی برای توسعه و اشتغال دارد و حمایاات از زنجیااره تولیااد آن، ماای توانااد ارزش 

افزوده این بخش را افزایش داده و انتفاع بیشتری برای استان ایجاد کند. باور داریم که در سال »جهش 

 ولید« باید به این صنعت مهم و استراتژیک رسیدگی جدی شود.ت

  مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس نایب  غالمرضا نازپرور، ✓

متاسفانه سال گذشته در حوزه حمل و نقل، سه بار افزایش قیمت رخ داد و این مسئله هزینه تمام شااده  -

ش داد. در سال جاری نیز با چااالش افاازایش دوباااره این محصوالت این بخش را برای تولیدکننده افزای

قیمت مواجه هستیم؛ به همین منظور درخواست داریم تا در نشستی با حضور استاندار، مشکالت یاایش 

 روی واحدهای تولید سیمان استان مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

ویااژه معضاال قیماات گااذاری ایاان هدف ما این است که بتوانیم برای حل مشکالت صنعت سیمان بااه  -

 محصول که دغدغه تمامی سرمایه گذاران است، تدبیری بیاندیشیم.

 محمدرضا توکلی زاده عضو هیات رئیسه اتاق مشهد و مدیر عامل کارخانه سیمان زاوه ✓

تا به امروز مجال و فرصت کمتری برای طرح و بررسی مشکالت واحدهای تولیدی سیمان فراهم آمااده  -

 همین امر بر تعمیق چالش ها افزوده است.است و 

 برگزاری چنین نشست هایی می تواند زمینه را برای مطالبه گری موثرتر فراهم آورد. -

در حال حاضر صنعت سیمان به مثابااه سااایر صاانایع درگیاار مسااائلی هممااون تااامین ماشااین آالت،   -

ن این حوزه بدل شده است. در ای جدی برای فعاالتجهیزات و ...است و کمبود در این بخش به دغدغه

برخی مواقع ما مجبوریم برخی از تجهیزات را با کیفیت یایین خریداری کنیم و ایاان مساائله عااالوه باار 

 اینکه به تجهیزات کارخانه را آسیب وارد می کند، کیفیت تولیدات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

ه مهم ترین مسائلی اساات کااه بایااد باارای آن قطع گاز واحدهای تولیدی این بخش در زمستان از جمل -

تدبیر شود. سکوت واحدهای تولیدی در قبال این مسئله، باعث شده تا رویااه مااذکور بااه عااادتی باارای 

مسئوالن امر بدل شود. این همه در حالی است که این اقدام به کاهش کیفیت محصااول در ایاان فصاال 

 می برد.منجر می شود و اعتماد مشتریان این بخش را تحلیل 
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ماااه  3اوایل قطعی گاز در زمستان در بازه ای یک ماهه اتفاق می افتاد که متاسفانه در سنوات اخیر بااه  -

 افزایش یافته است.

عالوه بر این، روند قیمت گذاری سیمان متاثر از موضوع مازاد تولید در بازار است، زمانی که تعزیاارات  -

نعت بااه مراتااب بیشااتر جلااوه ماای کنااد. مقیااد شاادن به سراغ فعاالن این حوزه بیاید، اهمیت این صاا 

 تولیدکننده ها به رعایت قیمت مصوب موجب می شود تا قیمت سیمان کاهش نکند.

 محمود رضا تاجیک، قائم مقام مدیر عامل شرکت سیمان جوین  ✓

میلیون تن بااود. هممنااین متوسااد تولیااد   18تا    13در انتهای جنگ تحمیلی تولید سیمان کشور حدود   -

میلیون تن برآورد می شااد. ظرفیاات 17الی    16،    1368تا    1312)و افزودنی ها( طی سال های    سیمان

سازی هایی در گذشته برای تامین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز در حوزه تولید سیمان انجام گرفته 

 است.  

ر شراید فعلاای میلیون تن سیمان را داریم و سرانه مصرف ما د87در کشور ظرفیت تولید ساالنه حدود   -

 1000کیلوگرم رسیده است. همین سرانه در کشورهای در حال توسعه نیز بین    650به ازای هر نفر به  

میلیااون نفاار برسااد، یعناای 90کیلوگرم برآورد می شود. اگر جمعیت کشور در سده آتاای بااه    1200تا  

طایی صااورت نگرفتااه ظرفیت موجود با نیاز فعلی و آینده تطابق داشته و در هدفگذاری های گذشته خ

 است. البته که برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت موجود، باید زمینه سازی الزم انجام بگیرد.

میلیااون تاان ساایمان را دارد و یاا  از   12الی    11اینکه استان خراسان بزرگ ظرفیت تولید    باتوجه به -

سودی در صنعت سیمان وجود   باید گفتاصفهان بزرگترین قطب تولید سیمان کشور به شمار می آید،  

است. به طور مثال در بخش حقوق و دستمزد   98به    99ندارد، شاهد این مدعا نسبت هزینه های سال  

درصدی، در بخش قطعات سایشاای   400درصدی، در حوزه آجر نسوز با افزایش    35الی    30با افزایش  

قیمت تااامین مااواد اولیااه نیااز بااه  درصدی و... مواجه هستیم. عالوه بر این 300و ریختگری با افزایش  

 شدت افزایش یافته است

 رضا کشاورز، نماینده مدیرعامل مجتمع سیمان غرب آسیا  ✓

خراسان رضوی به عنوان یک استان مرزی که تجارت مطلوبی نیز با همسااایگان خااود دارد، ماای توانااد  -

 ارزآوری خوبی در حوزه صنعت سیمان داشته باشد.
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گیرد اما متاسفانه در نقل و انتقااال دالر از حاضر به کشور افغانستان انجام میعمده صادرات ما در حال   -

افغانستان به کشورمان مشکل داریم و متاسفانه کرونا نیز مزید بر علت شده است. متقابال مکرر هشدار 

 داده می شود که اگر به تعهدات ارزی خودمان عمل نکنیم باید در مراجع قضایی یاسخگو باشیم. دولت

باید شراید موجود را مدنظر قرار دهد و مهلت بیشتری را برای بازگشت ارز در اختیااار صااادرکنندگان 

 قرار دهد.

 علیرضا امیر فراهانی، مدیرعامل شرکت سیمان الر سبزوار ✓

تا زمانی که قیمت سیمان متعادل نشود نمی توان به حل مشکالت این حااوزه خوشاابین بااود. مساائوالن  -

 واقع بینانه عمل کنند .  باید در این رابطه

بایااد اینکه تا در صنعت سیمان تجدید ارزیابی دارایی انجام نگیرد، راه به جایی نخواهیم باارد،    باتوجه به -

ما با ظرفیت مازاد در تولید سیمان مواجه نیستیم بلکه این سیاست های غلد اساات کااه صاانعت   گفت

جود موجب شده تا بخااش خصوصاای تاااوان سیمان را با چالش فعلی مواجه کرده است. سیاست های مو

 بدهد و سرمایه هایش با چالش مواجه گردد.

 سید محمد رضا طباطبایی؛ معاون بازرگانی شرکت سیمان شرق ✓

صنعت سیمان قدمتی طوالنی در کشور ما دارد و بزرگان زیادی در این صنعت فعالیت داشته اند و  -

فته است. بااا ایاان حااال صاانعت ساایمان بااا اقدامات توسعه ای ارزشمندی در این صنعت انجام گر

مشکالتی هممون قیمت گذاری مواجه است، چنان که در صورت های مالی بااا اسااتهالی بساایاری 

 مواجه هستیم.

باید به صراحت اذعان کنیم که طی ده سال اخیر در صنعت سیمان توسعه ای رقم نخااورده و ساایر  -

 ییشرفت این صنعت متوقف بوده است.

اری نیز به صنعت سیمان اجحاف بسیاری شده است، به طوری که بااه صااراحت در حوزه قیمت گذ -

 می توان عنوان کرد که قیمت گذاری معضل نخست صنعت سیمان به شمار می آید.

درصااد   50الاای    40یمان را دارد، لذا اسااتان از  س  تن  میلیون  6  الی  5  تولید  ظرفیت  رضوی  خراسان -

ظرفیت مازاد برخوردار است که یا این ظرفیاات بایااد بااه تهااران انتقااال داده شااود و یااا آن را بااه 
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افغانستان، ترکمنستان و ... صادر کنیم که در این رابطه با مشکالتی هممون هزینه های حمل و نقل  

 ت خاص خود مواجه می کند.و ... وجود دارد و امر صادرات را با مشکال

 محمدرضا افشین، رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ✓

اگر واحدهای سیمانی با یکدیگر تعامل داشته باشند، بسیاری از مشکالت حل و فصاال خواهااد شااد.  -

خصوصی می تواند به امید می رود برگزاری جلسات این چنین تداوم یابد، چرا که راهکارهای بخش  

 کمک مشکالت موجود بیاید.

 و  مشکالت  تا  داریم  ییشنهاد   بسیاری از معضالت واحدهای سیمانی مشتری است. به همین منظور -

 ماای  برگزار  استاندار  حضور  با  که  ای  جلسه  نخستین  در  و  شده  بندی  دسته  سیمان  صنعت  معضالت

 .آید  حاصل  مطلوبی  نتایج تا  گردد  مطرح  شود،

برخی دیگر از مشکالت این حوزه از طریق سیاستگذاری که در سطح ملاای قاباال ییگیااری و حاال و  -

فصل است و برای این منظور باید از ظرفیت مطالبه گری اتاق بازرگانی و دیگاار تشااکل هااای ملاای 

 بهره بگیریم.
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