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 23/05/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 متیق شیافزا نیمشکالت صنعت احداث از ا یو بررس مانیس متیق هیرو  یب شیافزا  لیدال یبررس موضوع عنوان

 استان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

حسب  اتترا  بسبیاری از فعالین حوزه احداث دالیل کمدود و افزایش بی رویه قیمت سبیمان در دسبتور کار دبیرخانه 

افزایش این سبیمان که یکی از اسباسبی ترین مصبالر مورد نیاز هرواه عای تمرانی می باشبد با  شبورای اسبتان قرار گرفت   

 سته ایجاد کرده است قیمت، مشکالت بسیاری را برای صنعت احداث و صنایع واب

در درصبدی قیمت سبیمان  35افزایش مهمترین دالیل کمدود و افزایش قیمت سبیمان،   ،بر اسبا  بررسبی عای اولیه

بدون اطالع رسانی  سیمان به بازار بور   برخی از واحدعای تولیدی  ، ورود  این محصول توسط تولیدکنندگاناوایل سال 

 است خیر برق بوده  او قطعی عای  قدلی  

 شیموضبوع افزاتوضبیر اینکه قیمت سبیمان ید دعق قیمت فوالد و میلگرد اسبت، با  مدتها    مانیبخش صبنعت سب  نیفعال

هیدا   شیافزاقیق سیمان    99نسدت به سال    %40، جاریسال ماه    نیدر فرورد  تیدر نها ورا مطرح کردند    مانیس متیق

 کرد 

و بور  کاال، ترضبه سبیمان در بر اسبا  تصبمیمات متخ ه برخی از واحدعای تولیدی در خرداد ماه سبال جاری نیز 

  ، باتث که فقط برخی از واحدعای تولیدی را ملزم به ترضبه در بور  کرده اسبتتصبمیق که  ن  ایبور  کاال آغاز شبد

برخی از نتیجه آن ایجاد مشبکل در تامین سبیمان  افزایش قیمت سبیمان و ایجاد بازار برای واسبطه عا شبده اسبت که 

 شده است هیمانکاران و صنعت احداث صنایع،  

ثدت نسبدت  مصبر  کنندگان این محصبول بایسبتی از بور  کاال کد مربوطه را دریافت و    ترضبه سبیمان در بور  کاال،با  

 دریافت نمایند محصول مورد نظر را از اندار کارخانه   اقدام وتن سیمان از طریق کارگزاری   10حداقل سفارش 

واحدعای تولیدی و صبنعت احداث که تمده مواد اولیه مورد نیازشبان سبیمان می باشبد به دلیل تدم اطالع رسبانی قدلی  

)سیمان( با مشکل مواجه شده اند و  سیمان مورد نیاز خود ، در تامین مواد اولیه خود  و زماندر بودن دریافت کد بورسبی

 را با قیمت عای چندبرابر از بازار آزاد تهیه کردند 

تعادل    جادیا تیعا و در نها متیشبفا  ق نییبازار، تع قیبا عد  تنظترضبه سبیمان در بور   قیتصبم نکهیبه ا  تیبا تنا

  مصبر  کنندگان قدلی به   یاطالع رسبانتصبمیق گیری آنی و بدون   لی، به دلاسبتعا و معامالت اتخاذ شبده   متیدر ق

 یکد بورسببب  افتیاز بور ، زماندر بودن ورود در  دارانیبخر  تیبتدم وجود سببباز و کار منباسببب ، تدم توجه اعل  ،واقعی

تنها مشببکالت حوزه سببیمان را  ، نهبه ترضببه در بور  مانیسبب دیتول  یاز واحدعا یبرخ فقطو الزام  یاشببخاح حقوق

  ه استشدن بازار سودا گران شد  گرمباتث  ، بلکه ه  مرتفع نکرد

تواند از بور  کاال به مقدار دلخواه   یباشبد م  یم یکد بورسب  یکه دارا یتدم وجود سباز و کار مناسب ، عر فرد  لیبه دل

چنبدبرابر در ببازار آزاد ببه   مبتیخصبببوح وجود نبدارد، ببه ق  نیدر ا  ینظبارت  نکبهیو ببا توجبه ببه ا  دیبنمبا  یداریبخر  مبانیسببب
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  ی از بازار بور  محروم  م  مانیسبب  دیاز خر یافت کد بورسببیتدم در لیبه دل  یرسببد و مصببر  کننده واقع  یفروش م

 یواحدعا برا نیماعه اسبت و ا نیزمان چند  ازمندین  یکد بورسب  افتیدر  یاز اشبخاح حقوق یگردد  بر اسبا  اتالم برخ

 گردند  یاز بازار آزاد م دیخود مجدور به خر  تیادامه فعال

قطعی عای مکرر برق نیز یکی از دالیلی اسببت که به افزایش قیمت سببیمان دامن زده اسببت  با توجه به اینکه جهت 

مگا وات برق نیاز اسببت و با تنایت به اینکه واحد تولیدی سببیمان مانند دیگر واحدعای   40فعالیت کارخانه سببیمان 

عالیت نماید، کمدود برق باتث کاعش قابل توجه  تولیدی نیسبت که با ید کلید روشبن و خاموش دسبتگاه شبروع به ف

سباتت زمان اسبت  و با کاعش مصبر  برق امکان فعالیت   36تولید شبده اسبت  گرم کردن کوره عای سبیمان نیازمند  

متاسبفانه برنامه عای قطعی برق برای صبنایع غیرکارشبناسبی اسبت و تمامی صبنایع را با ید واحد تولیدی وجود ندارد   

 یین می شود مدل برنامه تع

تدم تناسب  تولید و مصبر  سبیمان در اسبتان و تدم توجه به توسبعه این صبنعت در اسبتان نیز یکی از دالیل کمدود و 

با تنایت به اینکه فقط ید واحد تولیدی سبیمان با تولید   افزایش قیمت تمام شبده این محصبول در اسبتان می باشبد 

ود دارد  مصبر  کنندگان جهت تامین سبیمان موردنیاز مجدور به   تنی در اسبتان وج 1300تن در مقابل مصبر    6500

 خرید از استان عای دیگر می گردند و عزینه حمل و نقل نیز یکی باتث افزایش قیمت سیمان در استان می گردد 

و با تنایت به   کنند  یالرا  هرداخت م  یخود را به صببورت تل  اتیمال  یمانکاریه   یشببرکت عا%  95با تنایت به اینکه 

اینکه دریافت کد بور  مسبتلزم اراهه مفاصبا حسباا مالیاتی می باشبد، ل ا هیمانکاران جهت تامین سبیمان مورد نیاز 

 خود مجدور به خرید از بازار آزاد می گردند   

ده متاسبفانه دسبتورالعملی جهت ترضبه و خرید سبیمان از بور  کاال تعرید نشبده اسبت و این موضبوع باتث سبواسبتفا

واسبطه عا شبده اسبت  دالل عایی که نه مالیاتی هرداخت می کنند که تلی الرا  محاسبده شبود و نه شبرکتی دارند که 

مشببکل دریافت کد بورسببی داشببته باشببند  باتوجه به اینکه سبباز وکاری نیز برای اعلیت و مقدار خرید تعیین نشببده،   

 ی در بازار آزاد می فروشند   سیمان مورد نیاز را از بور  خرید و با قیمت چند برابر

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رهو  ایرادات و مشکالت:

ورود برخی از واحدعای تولیدی سببیمان به ترضببه محصببوالت خود در بور  و الزام تمامی خریداران به خرید از    1

)تدم الزام ورود تمامی واحدعای تولیدی   بور  باتث ایجاد مشببکالت در تامین سببیمان خریداران واقعی شببده اسببت 

 شده است ( خرید و فروش سلیقه ای، واسطه هروری و افزایش قیمتسیمان جهت ترضه در بور  باتث 

،  مصبر  کنندگان واقعی که کد بورسبی ندارندباتث شبده  خرید سبیمان از بور  الزام به   تدم اطالع رسبانی قدلی  2

 تمرانی و واحد صنعتی خود را از واسطه با قیمت عای چندبرابری خرید نمایند سیمان مورد نیاز هرواه  
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  تدم توجه به تهیه دسبتورالعملی مدنی بر تعیین سبازوکار الزم برای ترضبه و خرید سبیمان از بور  باتث شبده اسبت 3

ه به فروش رسباند که این عر فردی که کد بورسبی دارد از بور  کاال سبیمان خرید کند و در بازار آزاد به قیمت دلخوا

 موضوع با اعدا  ورود سیمان به بور  که ایجاد شفافیت و ح   واسطه عا بود مغایرت دارد 

مشبکالتی برای شبرکت عا شبده اسبت  یکی از مسبایلی که باتث طوالنی  ایجاد   زماندر بودن دریافت کد بورسبی باتث  4

الیاتی شبرکت عا جهت دریافت کد بورسبی می باشبد  این شبدن این هروسبه شبده اسبت، الزام به اراهه مفاصبا حسباا م

 موضوع بازار دالالن را که عیچ هرداختی به امور مالیاتی ندارند گرم کرده است 

توجه به توسبعه این صبنعت در اسبتان آذربایجان شبرقی نیز یکی از دالیل کمدود سبیمان در اسبتان شبده و باتث    تدم  5

 ز دیگر استان عا با تحمیل عزینه حمل و نقل تامین گردد گردیده سیمان مورد نیاز استان، ا

  قطعی عای اخیر برق نیز باتث کاعش تولید و افزایش قیمت سیمان شده است    6

بندیی جلسدده  جمع

 کارشدناسدیکارگروه 

 02/05/1400مورخ 

صبمت، انجمن اندوه سبازان اسبتان، سبازمان  اسبتانداری، جلسبه کارگروه کارشبناسبی دبیرخانه شبورا با حنبور نمایندگان  

دالیل افزایش برگزار شبد  در این نشبسبت انجمن هیمانکاران تمرانی اسبتان، شبرکت سبیمان صبوفیان و شبرکت فیال بتون 

ردید هیشبنهادات دبیرخانه در اولین نشبسبت شبورا مطرح و و مقرر گ بررسبیقیمت سبیمان و تدعات ناشبی از این افزایش 

 تصمیمگیری گردد 

 پیشنهادات 

تا تمامی    گردند ومحصبول خود در بازار بور  ترضبه   سبیمان ملزم به یدیتول  یتمام واحدعابا اطالع رسبانی قدلی     1

 واحدعای تولیدی وارد بازار بور  نشده اند، ترضه برخی از واحدعا و الزام خرید از بور  کاال لغو گردد   

  تدوین دسبتورالعمل واحد با ایجاد سباز و کار مناسب  برای ترضبه و خرید از بور  به نحوی که مقدار ترضبه و خرید 2

 ثابت گردد  بور  زاو اعلیت خریداران سیمان تعیین سیمان در بور  

دریافت کد بور  در دسبتور کار سبازمان بور  قرار گیرد و الزام  زمان )حداکثر ید عفته(  کاعش   جهت  تمهیداتی 3

 به اراهه مفاصا حساا مالیاتی در دریافت این کد ح   گردد 

 تا ثدات بازار سیمان از صادرات این محصول جلوگیری به تمل آید    4

تامین سبیمان مورد نیاز اسبتان نیازمند توسبعه این صبنعت می باشبد، ل ا سبرمایه گ اری الزم جهت  با توجه به اینکه   5

 توسعه واحد تولیدی سیمان صوفیان و ایجاد واحدعای جدید سیمان از سوی بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد 

حسبوا می شبود و امکان کاعش دیماند    با تنایت به اینکه کمدود برق نیز یکی از دالیل کمدود سبیمان در اسبتان م6

برق و یا فعالیت شببدانه برای واحدعا یتولیدی سببیمان وجود ندارد، ل ا شببرکت توزیع برق اسببتان در برنامه ریزی عای  

 خود، واحد تولیدی سیمان صوفیان را از قطعی و یا کاعش مصر  برق مستثنی قرار دعد 

فهرست مستنیات و  

 میارک پشتوانه 

 انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛  30/01/1400مورخ     67800نامه شماره     1
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   تصمیمات یکصدو سی و سومین جلسه کارگروه تنظیق بازار 2

 


