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باشگاه خبرنگاران جوان

دولت عراق به بهانه افزایش کیفیت تولیدات خود از ورود سیمان به این کگور جلوگیری
نمود اما ایران باید از طریق شرکت در مناقصات ،مجددا وارد عرصه رقابت شود.
به گزارش خبرنهار صنعت ،تجارت و کگاورزی گرو اقتصادی باشها خبرنهاران جوان،
دولت عراق در یک باز زمانی مگخصی به دلیل برخی از ناامنیهای سیاسی از جمله جنگ-
های داخلی با تروریستهای تکفیری داعش و افت شدید قیمت نفت در عرصه جهانی با
مگکالت مالی متعددی مواجه شد ،لرا بیگتر منابع ارزی خود را جهت خرید اقالم جنهی و
ایجاد امنیت داخلی صرف کرد.
تداوم این امر سبب شد تا فعالیتهای عمرانی این کگور به صورت راکد باقی بماند و
سیمان که عمد محصول مصرفی در این فعالیتها محسوب می شود ،با ممنوعیت واردات
مواجه شود .همچنین دولت عراق با بهانهای تحت عنوان افزایش کیفیت تولیدات داخلی،

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

قیمت اوراق بهادار گرو سیمان در تاریخ0533/12/05 :
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از ورود سیمان تولید ایران جلوگیری کرد.
از آنجایی که در کگور ما ،بخش اعظمی از تولیدات داخلی سیمان صادر و عمد آن توسط کگور عراق خریداری میشد لرا رخ
دادن این اتفاقات سبب متضرر شدن تولید کنندگان داخلی شد است.
شایان ذکر است که بازار آفریقا نیز بازار جرابی برای صادرات این محصول تلقی میشود اما به دلیل مسافت طوالنی و باال
بودن هزینههای حمل و نقل گزینه مناسبی محسوب نمی شود.
گفتنی است ایران رتبه نخست تولید سیمان در منطقه را دارد لرا میتواند مجددا این بازار را به دست آورد ،در حال حاضر
صفحه شمار 2

تمام تالش دولت جهت بازپس گیری بازار عراق انجام شد است و شروع مجدد این معامالت سوددهی را برای هر دو طرف را

شنبه

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مگترک ایران و عراق در گفتهو با خبرنهار صنعت ،تجارت و کگاورزی گرو اقتصادی باشها
خبرنهاران جوان در خصوص ممنوعیت صادرات سیمان به این کگور بیان کرد :در سالهای گرشته بخش عمد ای از سیمان
تولیدی به کگور عراق صادر می شد ،به طوریکه ایران از طریق ظرفیت باالیی که در خصوص تولیدات با کیفیت این محصول
داشته برای صادرات هر چه بیگتر به این بازار بزرگ تالش نمود است.
وی تصریح کرد :سیمان از طریق آسیاب کردن کلینکر تولید میشود لرا این کگور میتواند از دو طریق از این صنعت
استفاد نماید؛ یکی اینکه کلینکر کگور ما را خریداری کرد و سپس در داخل اقدام به فرآوری آن کند و یا اینکه کل خط
تولید و دانش فنی را از ایران خرید و در آنجا خط تولید احداث نماید.

آل اسحاق در خصوص دلیل عمد ممنوعیت صادرات سیمان به این کگور بیان کرد :دولت عراق از طریق باال بردن تعرفهها
سعی در افزایش تولیدات داخلی خود دارد اما این مسئله نباید سدی در مقابل تولیدات کگورمان باشد چرا که در حال
حاضر ،سیمان با کیفیت و قیمت مناسب کما فی السابق در کگور تولید میشود لرا باید از طریق شرکت در مناقصات وارد
عرصه رقابت شویم.
رئیس اتاق مگترک ایران و عراق در ادامه افزود :در حال حاضر دولت عراق به دنبال یک سرمایه گراری مناسب و مقرون به
ایجاد مزیت باشد و بهترین را برای صادر کنندگان ،شرکت در مناقصهها و پروژ های مرکور در جهت خودنمایی و ایجاد
کارخانجات سیمان در عراق است.
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صرفه برای سرمایه گراران حوز صنعت سیمان است لرا مسئله تعرفهها یکی از راهکارهایی است که می تواند زمینه ساز
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به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی در خصوص تعرفهها در حال مراکر و انجام توافقهایی با مسئوالن عراقی هستیم که یکی
از این موارد ،مسئله تعرفههای ترجیحی است اما هنوز به مرحله اجرا نرسید است.
آل اسحاق در پایان بیان کرد :صندوق ضمانت صادرات میتواند از طریق اعطای تسهیالت این سرمایه-
گراری ها را تضمین کرد و دولت نیز به نوبه خود موظف به حمایت از آن هاست و همانطور که مگاهد
شد بیگتر مگکالت بانکی اخیر از پیش روی صادر کنندگان برداشته شد است.



امید به بازگگت مجدد ایران به بازار هدف عراق

در همین راستا مهدی کرمی پور مقدم دبیر کل اتاق مگترک ایران و عراق در گفتهو با خبرنهار صنعت،
تجارت و کگاورزی گرو اقتصادی باشها خبرنهاران جوان در خصوص ممنوعیت صادرات سیمان به این کگور اظهار داشت:

در حال حاضر سیمان با کیفیت باال و قیمت نازل در کگور تولید میشود و جزء صنایع صادراتی است اما متاسفانه اخیرا شاهد
ممنوعیت صادرات آن به کگور عراق بود ایم.
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وی یکی از دالیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق را ناامنی داخلی این کگور برشمرد و گفت :در حال حاضر و با به وجود
آمدن جنگهای داخلی و درگیریهای متعدد با نیروهای تکفیری داعش ،عمد درآمد این کگور صرف خرید اقالم جنهی،
استخدام نیروی مسلح و تجهیزات امنیتی می شود .عالو بر این ،عمد درآمد آن که از طریق فروش نفت به دست میآمد
نیز کاهش یافته و به تبع فعالیتهای عمرانی در این کگور از رونق افتاد است.
کرمی پور مقدم با بیان اینکه با متوقف شدن پروژ های عمرانی ،میزان مصرف سیمان که اساسیترین کاالی مصرفی فعالیت
عمرانی است ،کاهش می یابد ،گفت :تداوم این امر سبب شد تا از ورود سیمان به این کگور جلوگیری به عمل آید و به
دنبال آن عمد تولیدات داخلی کگور ما که حول محور صادرات میچرخد ،با یک وضعیت رکودی مواجه شود.
صفحه شمار 3

دبیر کل اتاق مگترک ایران و عراق تصریح کرد :البته این اتفاق غیر قابل تصور نبود چرا که برخی از کارشناسان ،پیش از

کرمی پور مقدم عنوان کرد :این اتفاقات سبب شد تا یک پروند دامپینگ علیه صنعت سیمان ایران به وجود بیاید که این
صنعت را به دلیل لطمه وارد کردن به بازار داخل کگور عراق محکوم ساخته است؛ شایان ذکر است که اتحادیه صنف
سیمان کگور نیز باید در این زمینه به صورت جدیتر و قویتر عمل مینمود.
وی در پایان بیان کرد :باید نسبت به این امر امیدوار بود که کگور عراق با برخورداری از جمعیت  01میلیون نفری و نیاز به
بازسازی پروژ های عمرانی ،مجددا درواز را به روی واردات سیمان ایرانی که در حال حاضر از کیفیت باالیی در منطقه
برخوردار است ،بهگاید .همچنین دولت ایران با ادامه رایزنیها با مسئوالن عراقی میتواند این مگکل را حل نماید البته
بهبود اوضاع موجود نیازمند زمان است.

برنامه جدید دولتی ها برای رونق بازار

سیمان ایسنا

درپی ادامه رکود در بازار سیمان و اجرایی نگدن تعهد کامل وزارت را و شهرسازی در خرید این محصول معدنی ،معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تگکیل کمیتهای برای اجرای توافقنامه خرید دو میلیون تن سیمان توسط وزارت را و
شهرسازی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد.
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این ،به وجود آمدن چنین شرایطی را پیشبینی کرد بودند.

جعفر سرقینی در گفت وگو با ایسنا ،با اشار به اینکه در حال حاضر مجوزی برای احداث کارخانه فوالد صادر نمیشود ،گفت:
با توجه به وضعیت تولید و انباشت سیمان در کارخانهها صالح نیست که کارخانه جدیدی احداث شود اما طرحهای توسعه
سیمان که در حال اجراست مربوط به پروژ هایی است که در زمان رونق بازار سیمان کلید خورد اند و
توقف آنها امکانپریر نیست.
وی همچنین با اشار به تعهد وزارت را و شهرسازی در سال گرشته مبنی بر خرید یک میلیون تن
محصول سیمانی عنوان کرد :وزارت را و شهرسازی مقدار کمی از میزان تعهد شد خود را خرید کرد
ولی امسال بر اساس توافق انجام شد مجددا تعهد کرد است که تا دو میلیون تن خرید سیمان را در
دستور کار خود داشته باشد.
معاون معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در خصوص اجرای این تعهد کمیتهای در
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت با حضور نمایندگان وزارت را و شهرسازی تگکیل شد است که در
آن مصارف وزارت را مربوط به کفپوشهای بتنی ،ساز ها و ...نهایتا تا دو میلیون تن پیشبینی شد که قرار است دربار
نحو خرید آن توافق صورت بهیرد.
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سرقینی در پایان در خصوص موضوع تاخیر در قیمتگراری سیمان ،این موضوع را مربوط به بخش خصوص دانست و گفت:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیش از یک سال است که دیهر دخالتی در این زمینه نداشته و اظهار نظر در اینبار باید توسط
انجمن کارفرمایان صنعت سیمان صورت گیرد.

حضور سیمان نهاوند در شانزدهمین نمایگها تخصصی صنعت ساختمان

همدان سیمان خبر

شانزدهمین نمایگها تخصصی صنعت ساختمان و همزمان با آن سیزدهمین نمایگها تخصصی تاسیسات و سیستمهای

به گزارش سیمان خبر و بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند ،این واحد صنعتی در بخش نمایگها تخصصی
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صنعت ساختمان حضور فعال داشته و آخرین دستاوردهای خود را در زمینهی تولید و عرضهی انواع سیمان در معرض بازدید

شنبه

سرمایگی ،گرمایگی به میزبانی نمایگها بینالمللی استان همدان در حال برگزاری است.

صفحه شمار 4

عموم قرار داد است.
کارشناسان آزمایگها و همچنین واحد فروش کارخانه سیمان نهاوند ضمن حضور در غرفهی این مجموعه ،عالو بر معرفی
محصوالت به سؤاالت عمومی و تخصصی بازدیدکنندگان در خصوص شیو های فروش و نیز کیفیت محصوالت مختلف این
کارخانه پاسخ میدهند.
بنا بر این گزارش ،هدف از برپایی این نمایگها که امروز به کار خود پایان میدهد ،فراهم نمودن بستری مناسب برای ایجاد
فضایی رقابتی ،معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای تولیدی در بخش صنعت ساختمان اعالم شد است.

گزارش هفتهی بازار های فوالد – گزارش هفته  53سال


 6102ایفنا

سنگ آهن

ایفنا :هفته گرشته با توجه به رکود بازار فوالد و افت قیمت بیلت در بازار چین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص  26درصد
بودند و برای سه ما پایانی سال متوسط قیمت را  03دالر برآورد کرد اند.
افت قیمت فوالد و همچنین نگست آتی گرو  61در چین بازار را به سکوت و انتظار میبرد و هر بهبود قیمت چگمهیری بعید
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استرالیا یک دالر افت داشته  35دالر و  31سنت هر تن سی اف آر چین ثبت شد .تحلیلهران نهران آیند قیمت سنگ آهن

به نظر میرسد .فعال باید منتظر تداوم روند نزولی در بازار این ماد اولیه بود.
سنگ آهن امسال تا  01درصد رشد داشته و جزء یکی از کاالهایی است که عملکرد خوبی داشته است.
با این حال انتظار می رود سه ما پایانی سال تقاضای فوالد کاهش بیگتری داشته باشد چون وضعیت
اقتصادی چین مساعد نیست و اثر چندانی از کاهش تولید چگمهیر فوالد دید نمیشود.



قراضه

ایفنا :بازار قراضه ترکیه هفته گرشته در سکوت بود و فعالیتی نداشت .بازار فوالد ترکیه در رکود
است و کسی عجله ای برای خرید قراضه ندارد .آخرین قیمت قراضه در بازار واردات ترکیه برای
قراضه سنهین کالس  0و 6خلوص  51-61امریکا  662تا  665دالر هر تن سی اف آر بود است.
قیمت قراضه سنهین کالس یک در بازار داخلی امریکا به طور میانهین  601دالر و  02سنت هر النگ تن ثبت شد که نسبت
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به هفته گرشته تغییری نداشته است.
میانهین قیمت قراضه سنهین کالس  6در بازار داخلی ژاپن  6.3دالر نسبت به یک هفته قبل باال رفته  026دالر هر تن
شد است.



بیلت

ایفنا :هفته گرشته بیلت صادراتی چین کمی ارزانتر شد که در راستای افت قیمت در بازار داخلی بود .قیمت از  531تا
 533دالر به  503تا  533دالر هر تن فوب رسید است .در بازار داخلی بیلت  06دالر افت داشته  555دالر هر تن درب
کارخانه شد از این رو قیمت صادراتی نیز نزولی گردید .در جنوب شرق آسیا بیلت چین  521دالر هر تن سیافآر و

صفحه شمار 5

محصول روسیه  521تا  523دالر هر تن سیافآر بود .هفته گرشته بیلت سیآیاس  561تا  563دالر هر تن فوب بود و
تن فوب هستند.
خریداران ترک با توجه به رکود بازار فوالدشان حاضر نبودند بیگتر از  563تا  551دالر هر تن سیافآر معادل  501تا
 503دالر هر تن فوب برای خرید بیلت وارداتی هزینه کنند .در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت  501تا  531دالر هر تن درب
کارخانه بدون  05درصد مالیات بر ارزش افزود بود که فقط  3تا  01دالر از قیمتهای سیآیاس باالتر است.



بیلت در بازار ایران

ایفنا :قیمت بیلت در هفته گرشته رو به باال بود و در طول هفته حدوداً  03تومان هر کیلو افزایش یافت .سایز 031
میلیمتر فوالد خوزستان  0503تومان پیگنهاد میگد و سایز  061میلیمتر از  0621تومان تا  0501تومان گفته میگد.

محدودیتهای تقاضای مقاطع باعث شد تا مصرف بیلت هم کاهش یابد و به همین دلیل جمعآوری و عرضه قراضه هم
کاهش یافته در نتیجه قیمت قراضه باال رفته است علیرغم آنکه قیمت بیلت باال رفت اما تقاضای آن بسیار بسیار محدود بود
چرا که تقاضای مقاطع بسیار پایین است .



مقاطع

ایفنا :قیمت میلهرد تولید سپتامبر در ایتالیا  553تا  533یورو هر تن درب کارخانه در ثبات بود و بازار منتظر رشد
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شنبه

در منطقه منا معامالتی در این قیمتها بسته شد .برای فروش تولیدات اکتبر عرضه کنند ها به دنبال  551تا  553دالر هر

01یورویی در ما سپتامبر است .قیمت صادراتی نیز  523تا  523یورو هر تن فوب ثبت شد .میلهرد وارداتی در اروپا 011
تا  001یورو هر تن سیافآر و در ثبات بود.
میلهرد صادراتی سیآیاس نیز  521تا  521دالر هر تن فوب ثبت شد که تغییری نداشت.
آخرین قیمت میلهرد صادراتی چین  3تا  01دالر افت داشته  533تا  521دالر هر تن فوب شد
است .در بازار داخلی چین میلهرد  5تا  05دالر ارزانتر شد .در بازار فیوچرز شانههای نیز قیمت
قرارداد میلهرد  62دالر طی یک هفته اخیر افت داشته است.
در ترکیه میلهرد صادراتی  521تا  523دالر هر تن فوب بود که کمتر از یک درصد پایین آمد .در
جنوب شرق آسیا میلهرد وارداتی حدود  0.3درصد باال رفته  533تا  521دالر هر تن سیافآر
شنید شد.
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مقاطع در بازار ایران

ایفنا :قیمت مقاطع در هفته گرشته صعودی بود میانهین قیمت میله گرد  00تا  63میلیمتر در اصفهان روز شنبه 0351
تومان بود که با بازیهایی که ذوب آهن در آورد در پایان هفته به  0331تومان رسید .متوسط قیمت تیرآهن  00تا  05که
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روز شنبه در اصفهان هر کیلو  0355تومان بود آخر هفته به  0323تومان افزایش یافت .در اواخر هفته گفته شد که بخگی
از موجودیهای انباشته شد گرو ملی فوالد در هفته آیند با قیمتهای پایین به بازار عرضه خواهد شد .گفته میشود که
خریدارها برای سبد  00تا  63قیمت  00311ریال را پیشبینی کرد اند علیرغم آنکه کارخانجات نورد در هفته گرشته سعی
داشتند قیمت را باال ببرند و فروش را بصورت نقدی انجام دهند اما موفق نگدند و از روز چهارشنبه به بعد بازار شاهد رکود
و بازگگت قیمت بود .در هفته گرشته مجلس قبل از تعطیل شدن مصوبه مربوط به پرداخت  01هزار میلیارد تومان بدهی
دولت به شرکت های ساختمانی را تصویب کرد که شورای نههبان هم آن را تائید نمود .با پرداخت این پول از یک طرف قیمت
ارز تا مرز  0111تومان ممکن است افزایش یابد که البته دولتمردان ما آن را تائید نمیکنند و فقط جابجایی در حسابها را
عنوان میکنند اما مهمتر از آن پرداخت بدهی دولت به شرکتهای ساختمانی است که دست این شرکتها را باز میکند تا
بدهی های خود را بپردازند .اگر تزریق این پول با افزایش نرخ ارز تا مرز  0111تومان باشد کمک بسیار بزرگی به صادرات

شنبه

فعالً صادرات چین به منطقه بخصوص در زمینه بیلت با محدودیت روبروست این فرصت خوبی است برای توسعه صادرات ما.
در طول  3ما اول امسال بیش از  3میلیون و  321هزار تن فوالد از ایران صادر شد است که البته  2میلیون و  513هزار
تن آن سنگ آهن بود در واقع از اول سال تا  3شهریور  6میلیون و  621هزار تن آهن بصورت شمش یا محصول از کگور
صادر شد است اگر این روند ادامه یابد ایران از یک واردکنند صرف در طول دو سال تبدیل به یک صادرکنند صرف شد
است .از آنجا که ما با مازاد تولید و عرضه فوالد در بازار داخلی روبرو هستیم این وظیفه دولت است تا تمهیداتی را جستجو
کند تا صادرات را افزایش دهد در غیر اینصورت صنعت فوالد در زیر تولیدات خود در بازار داخلی دفن خواهد شد.



ورق

ایفنا :ورق گرم صادراتی سیآیاس  523تا  551دالر هر تن فوب ثبت شد در حالی که دو هفته قبل  521تا  523دالر بود.
در خاور دور ورق گرم روسیه  011دالر هرتن سیافآر معادل  551تا  553دالر هر تن فوب است .در خاور میانه ورق گرم
سیآیاس  011دالر هر تن سی اف آر معادل  523دالر هر تن فوب بود که  3دالر رشد داشت.
در ترکیه ورق گرم وارداتی تا  531دالر هر تن سیافآر بود که کمی رشد نمود .البته تمایل به خرید دید نگد.
در جنوب شرق آسیا ورق گرم وارداتی با حدود  5درصد رشد داشته  011تا  001دالر هر تن سیافآر بود.

هفته گرشته ورق گرم وارداتی به اروپا در  531تا  061یورو هر تن سی اف آر در ثبات ماند.
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قیمت پیگنهادی ورق گرم صادراتی چین  533تا  013دالر هر تن و در ثبات بود .در بازار داخلی قیمت تغییری نداشت.

خبرنامه صنایع معدنی

فوالد مینماید چرا که قیمت فروش میتواند تا  01درصد پایینتر از نرخهای فروش فعلی به بازارهای جهانی باشد .از آنجا که

صفحه شمار 6

ورق در بازار ایران

ایفنا :قیمت ورق گرم ضخامت  6میلیمتر همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و از  0551تومان در
اول هفته به  0551تومان در پایان هفته رسید .محدودیت عرضه این کاال عامل اصلی افزایش قیمت
است ضمن آنکه باال رفتن نرخ ارز هم دلیل دیهری برای این افزایش قیمت میباشد.
ورقهای ضخامت  6.3تا  3میلیمتر تغییر قیمتی نداشت اما ضخامتهای  06 ، 2و  03میلیمتر در بازار
کمتر عرضه میگد .محصوالت اکسین به علت عدم عرضه از طرف کارخانه همچنان نایاب است و اکثر
دست اندرکاران از اکسین بسیار بسیار عصبانی هستند انتظار میرود در هفتههای آیند بخگی از
سفارشهای داد شد به اکسین به بازار عرضه شود  .با توجه به رکود فعلی محققاً قیمت این کاالها به

شدت پایین خواهد امد .

Pg. 6

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

KP-PU-NL-01-033-A

ورق سرد با محدودیت عرضه روبرو بود و تا  31تومان هر کیلو افزایش قیمت نگان داد واردات تیرما این کاال  62هزار تن،
مرداد ما  05هزار تن و  01روز اول شهریور  2311تن بود است با توجه به روند فعلی و افزایش نرخ ارز بعید است که
قیمت این کاال پایین بیاید مهر آنکه کاالهای موجود شد در بندر اکتااو به سمت ایران بارگیری گردد.
ورق گالوانیز همچنان با محدودیت عرضه روبروست و به همین دلیل هم قیمت هایش برای بعضی از آیتم ها تا  51تومان
هر کیلو باال رفت .مصرف این کاال بسیار پایین است و علیرغم کمبود شدید عرضه زمینه برای افزایش قیمت نیست.

افزایش معافیت مالیاتی برای سرمایه گراران منطقه ویژ خلیج

صفحه شمار 7

فارس ماین نیوز

بود و در این خصوص شرکتهایی از کگورهای چین ،کر جنوبی و هند برای سرمایهگراری در منطقه اعالم آمادگی کرد اند.
در این رابطه مراکراتی نیز با شرکتهای خارجی صورت گرفته و درحال پیهیری است ،در مواردی طرح توجیهی فنی و
اقتصادی نیز از شرکت خارجی دریافت شد که در دست بررسی است.
مهمترین مزیتهای سرمایهگراری در این منطقه برای سرمایهگراران شامل معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات و مواد
اولیه ،معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزود برای پیمانکاران و شرکتهای فعال در منطقه ،افزایش مدت معافیت
مالیات عملکردی از  3سال به  2سال برای شرکتهای غیردولتی مستقر در منطقه و معافیت گمرکی برای ورود کاالهای ساخته
شد در منطقه به داخل کگور به میزان ارزش افزود است.
همچنین عالو بر معافیتهای قانونی ،تالش برای فراهم کردن زیرساختهای مناسب در منطقه همچون زیرساختهای آب،

برق ،گاز ،زمین و سایر زیرساختهای الزم از جمله ارتباط ریلی ،زمینی و دریایی و اسکلههای اختصاصی برای تخلیه و بارگیری
کگتی های حامل مواد فله معدنی و نیز امکانات تخلیه و بارگیری قطار ،به جرابیت این منطقه برای سرمایهگراری افزود
است .طی سه سال گرشته تعدادی از شرکتهای داخلی و خارجی برای سرمایهگراری در منطقه اعالم آمادگی کرد اند و در
این خصوص مراکرات متعددی با سرمایهگراران صورت گرفته است .
از میان متقاضیان سرمایهگراری ،شرکتهایی که توانستهاند طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند،
 05شهریور 0533
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به گزارش ماین نیوز ،پس از اجرایی شدن برجام ،روند درخواستهای سرمایه گراری از طرف شرکتهای خارجی رو به رشد

طرح سرمایه گراری آنها توسط کارشناسان منطقه بررسی شد و در صورت احراز شرایط سرمایهگراری و برخورداری از
توجیهی پریری ،قرارداد واگراری زمین با سرمایه گرار منعقد شد است .
از میان طرحهای پریرفته شد می توان به نیروگا  653مهاواتی اکسین غدیر ،طرح فوالد  0.3میلیون تنی مبگرنور دریا،

طرح تولید  6.3میلیون تن کنستانتر سنگ آهن و طرح تولید آهک هیدراته شرکت سنگ و فوالد
هرمزگان اشار کرد .

افزایش صادرات کلینکر برای جبران کاهش صادرات

سیمان سیمان خبر

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه  51طرح بزرگ صنعتی در استان
وجود دارد ،گفت :در استان همدان  51طرح بزرگ صنعتی با  2هزار میلیارد تومان سرمایهگراری در
KP-PU-NL-01-033-A

حال اجرا است.

بهگزارش سیمان خبر ،محمدرضا متین در جمع خبرنهاران ،اظهارکرد :از این  51طرح ،تا کنون  0طرح موفق به اخر پروانه
بهر برداری شد و  6طرح تا  6ما آیند پروانه بهر برداری اخر خواهند کرد.
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وی تصریح کرد :طرح شرکت فوالد فرخ پیام فامنین با  011میلیارد تومان سرمایهگراری به علت مگکالت منطقهای و اختالف
در زمین پیگنهادی حرف شد و سرمایهگرار تمایلی به ادامه پروژ نداشت.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان از صادرات  02میلیون دالری گمرک استان خبر داد و گفت :در  3ماهه
ابتدای سالجاری  02میلیون دالر صادرات از گمرک استان صورت گرفته که نسبت به مدت مگابه سال گرشته  00درصد
کاهش دارد.
متین بیان کرد :علت اصلی کاهش صادرات استان مربوط به قطع صادرات سیمان است به طوریکه صادرات سیمان به منفی 33
درصد رسید براین اساس صادرات کلینکر را به  030درصد افزایش داد ایم تا کاهش صادرات سیمان جبران شد باشد.
صفحه شمار 8

وی با بیان اینکه صادرات استان نسبتا وضعیت خوبی دارد ،یادآور شد :کل صادرات استان با احتساب سایر گمرکات در  0ماهه

شنبه
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سالجاری  610میلیون دالر بود است.
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