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تعالی باسمه  

  
  شوراي اسالمیریاست محترم مجلس 

  شود. نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 29احتراماً طرح ذیل که به امضاي 
  

  مقدمه (دالیل توجیهی):
صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیرساختهاي اقتصادي و اجتماعی هر  

صنعت به عنوان یکی از صنایع بسیار مهم، پرشتاب و تأثیرگذار در توسعه کشوري ایفا می کند و امروزه این 
کارخانه سیمان وجود دارد که  77و رشد صنعتی کشورها محسوب می شود.در حال حاضر در کشور 

میلیون تن سیمان تولید میکنند و با راه اندازي این کارخانه ها تعداد کارخانه سیمان در کشور  75نزدیک به 
 میلیون تن افزایش خواهد یافت . 120رخانه افزایش خواهد یافت و مجموع تولید سیمان به بیش از کا 87به 

 120متر مکعب گاز طبیعی و  115برابر محاسبات اولیه در کشور براي تولید هر تن سیمان به طور متوسط 
هاي سیمانی  تشود. هر ساله در فصل زمستان همزمان با برودت هوا، گاز شرک کیلووات برق مصرف می

گردد. مازوت همواره به عنوان سوخت جایگزین در این صنعت مطرح می شود و داراي اثرات  قطع می
مخرب زیست محیطی زیادي می باشد. روند مصرف انرژي ذر کارخانه هاي سیمان بسیار باالتر از مقادیر 

سیمان تحمیل میکند و با به روز  جهانی می باشد و ادامه این وضعیت هزینه هاي بسیاري را به کارخانه هاي
شدن نرخ حاملهاي جهانی در سالهاي آتی این صنعت از ادامه روند تولید ناتوان خواهد بود و متاسفانه 

 عالوه بر بیکاري هزاران نفر تبعات سنگینی را بر بخشهاي عمرانی و ساختمانی کشور تحمیل خواهد نمود.
مصرف انرژي کارخانه هاي سیمان کشور است .این طرح  هدف از اجراي این طرح کمک به بهینه سازي

عالوه بر کاهش مصرف سوخت در کشور و رعایت الزامات زیست محیطی سبب , به شکوفایی و سود 
 آوري این صنعت کمک خواهد نمود .

در وضعیت فعلی مصرف برق و گاز کارخانه هاي سیمان کشور می بایست مظابق استانداردها و الگوهاي 
گاز کاهش یابد تا حداقل به مصارف متعارف انرژي برسد ( از محل  ٪35برق و  ٪25به ترتیب تا جهانی 

میلیارد متر مکعب گاز در سال  2,5هزار مگاوات برق و در حدود  2,7این بهسازي مصرف انرژي نزدیک به 
 صرفه جویی میشود )

 شود: لذا طرح ذیل تقدیم می
   

مسلم  - کیومرث سرمدي واله  -بهزاد علیزاده  - هاد طهماسبی فر -جالل محمودزاده  -جعفر قادري 
حسین  -فداحسین مالکی  -غالمحسین کرمی  - مهدي سعادتی بیشه سري  - نصراهللا پژمانفر  -صالحی 
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سید مصطفی  - موسی احمدي  - حسینعلی حاجی دلیگانی  - محمدحسین فرهنگی  -حق وردي 
صدیف  -کمال حسین پور  -سیدالبرز حسینی  - ه سید علی یزدي خوا - عباس گلرو  - آقامیرسلیم 

علیرضا  - عبدالکریم جمیري  -مجید نصیرائی  - روح اهللا حضرت پورطالتپه  -احسان ارکانی  - بدري 
 پرویز اوسطی  - علی اکبر کریمی  - اصغر سلیمی  - علی اکبر بسطامی  -عباسی 
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  راندمان کارخانه هاي سیمان کشورطرح بهینه سازي مصرف انرژي و افزایش  عنوان طرح:
  

کلیه کارخانه هاي سیمان کشور مکلفند از محل تسهیالت اعطایی سیستم بانکی که با کمک  -ماده واحده
قانون رفع موانع تولید  12بانک مرکزي و وزارت صمت تامین و پرداخت میشود و منابعی که از محل ماده 

 می یابد:رقابت پذیر با تصویب شوراي اقتصاد اختصاص 
انرژي تمامی بخشهاي اداري و نگهبانی و محوطه کارخانه را از انرژي هاي تجدید پذیر (خورشیدي،  -1

 بادي و ...) تامین نمایند.
با اجراي طرحهاي بهینه سازي (تعویض سیستم گرمایش و آجرهاي نسوز کوره دوار و همچنین  -2

ی )، مصرف گاز و برق خود را مطابق الگوي جایگزینی سیستم غلطک به جاي سیستم آسیاب هاي قدیم
 هاي نرم استاندارد کاهش دهند.

کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي صمت، نیرو و نفت بر اجراي این طرحها و  -1تبصره 
نحوه اجراي آنها در کارخانجات سیمان بر بهینه سازي مصرف انرژي در سه بخش مورد اشاره ( بهسازي 

بهسازي آسیاب به سیستم غلطک و تجدید پذیر نمودن بخش اداري و ...) نظارت داشته و  –وار کوره د
 پرداخت وام و کمکهاي دولتی منوط به تایید این کمیته می باشد.

اجراي این طرح از زمان ابالغ این قانون در دو سال اول براي تمامی کارخانه هاي سیمان تشویقی  - 2تبصره 
به بعد مشمول جریمه هاي مرتبط با پرداخت قیمت صادراتی حامل هاي انرژي (برق،  بوده و از سال سوم

 گاز و مازوت) میگردد.
وزارتخانه هاي نفت و نیرو مکلفند گاز و برق کارخانجاتی را که طرح بهینه سازي را اجرا نموده  -3تبصره 

 اند را در زمستان و تابستان (ماههاي سرد و گرم سال) را قطع ننماید.
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