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ایران به دنبال گسترش صادرات به فیلیپین
تفاهم- گ��روه اقتصادی: تج��ار ایرانی در 
حال بررسی فرصت های تجاری در زمینه نفت، 
کود ش��یمایی، زغال سنگ، سیمان و محصوالت 

کشاورزی در فیلیپین هستند. 
 به گفت��ه پای��گاه خب��ری ماالی��ا، پدریتو 
علی موسوی مرتاضی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
گفت: دولت های ایران و فیلیپین در حال بررسی 
امکان ارس��ال نفت ایران به کش��ور ثالث هستند 
ت��ا بعد از پاالیش با قیمت��ی پایین تر به فیلیپین 
صادر ش��ود. وی افزود، فیلیپین در حال حاضر 
نفت و فرآورده های پتروش��یمی را از سنگاپور 
با قیمتی 40 درصد باالتر خریداری می کند، اما 
 ایران می تواند به آس��انی هم��ان محصوالت را 
20 درصد ارزان تر از قیمت های فعلی به فیلیپین 
بفروشد. مرتاضی گفت: »این اولین توافق مستقیم 
دول��ت با دولت بعد از پیروزی انقاب اس��امی 
در ای��ران خواهد بود.« فیلیپین همچنین به دنبال 
افزایش صادرات موز و واردات کود شیمیایی از 

ایران است. 

ادامه سنگ اندازی  سیمانی عراقی ها 
برای ایران

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
درب��اره آخرین وضعیت صادرات س��یمان ایران 
به ع��راق تصریح ک��رد که عراقی ه��ا تحت این 
عنوان که می خواهند در س��یمان خودکفا شوند، 
حتی پروژه های عمرانی خ��ود را به ایرانی هایی 
ک��ه در مزایده ها برنده می ش��وند ه��م نمی دهند. 
یحیی آل اس��حاق در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
آخرین وضعیت صادرات س��یمان ایران به عراق 
اظهار کرد: با توجه به شرایط بازسازی در عراق، 
عراقی ها نیاز قابل توجهی به س��یمان دارند و در 
داخل هم خیلی از واحدهای س��یمان ما بس��یج 
شدند و امکانات فراهم کردند که به عراق سیمان 

صادر کنند. 
آل اسحاق افزود: در حوزه سرمایه گذاری 
کارخانه ها، به عراقی ها گفتیم که شما اکنون به 
س��یمان روز نی��از دارید و م��ا می توانیم برای 
کارخانه های ش��ما خ��ط س��یمان را از طریق 
ص��ادرات کلینکر، ظرف چند م��اه راه اندازی 
کنی��م. وی اظهار ک��رد: عراقی ها ابت��دا گفتند 
ک��ه کلینک��ر از ای��ران وارد می کنن��د و مطرح 
کردن��د ک��ه بیایید در ع��راق س��رمایه گذاری 
کنید و کارخانه های س��یمان راه بیندازید و در 
مزایده ها ش��رکت کنید، اما حتی وقتی ایرانی ها 
در مزایده ه��ای آن ها ش��رکت کردند عراقی ها 
رفتار مناس��بی از خود نشان ندادند و پروژه ها 

را ب��ه ایرانی ه��ا واگ��ذار نکردن��د.

خبرنامه

صادرات آلومینای ایران 
به تاجیکستان و آذربایجان

تفاهم- گروه اقتصادی: مدیرعامل شرکت 
آلومینای ایران )جاجرم( با اش��اره به پیش��رفت 
82 درصدی طرح آلومینیوم این شرکت، گفت: 
در ح��ال حاضر آلومینای ایران به کش��ورهای 

تاجیکستان و آذربایجان صادر می شود. 
ت��ورج زارع با اعام ای��ن مطلب، تصریح 
کرد: پیش تر تنها تاجیکستان مشتری آلومینای 
ایران بود اما خوش��بختانه از اوایل امسال کشور 
آذربایجان نیز از ما خرید داشته است. همچنین 
تاکن��ون 20 هزار تن صادرات به این 2 کش��ور 

انجام شده است. 
وی از توس��عه ص��ادرات،  رش��د تولید و 
افزایش ذخایر کش��ف ش��ده این ش��رکت خبر 
داد و افزود: گزارش��ی که تا 19 آبان تهیه شده 
حاکی از آن است که 154 هزار تن آلومینا تولید 
ش��ده است که نسبت به سال گذشته 3.3 درصد 

افزایش تولید را شاهد بوده ایم. 
همچنین برنامه امس��ال تولی��د 245 هزار 
تن آلومینا است که با توجه به برنامه ریزی های 
انجام گرفته محقق خواهد ش��د. زارع در مورد 
برنامه اکتش��افی ش��رکت آلومینای جاجرم نیز 
گفت: از سال گذش��ته اکتشافاتی که در شرکت 
آلومینای ایران انجام ش��د و براساس آن حدود 
16 ه��زار متر حفاری اکتش��افی انجام گرفت و 
حاصل ای��ن برنامه 16 میلیون تن ذخیره قطعی 

بوکسیت بود. 
مدی��ر عامل آلومینای ای��ران درباره طرح 
آلومینیوم گفت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی 
پ��روژه 82 درصد اس��ت. عم��ده تجهیزاتی که 
س��اخت خارج بود وارد شده و تجهیزات بخش 
راه اندازی باقی مانده اس��ت. وی افزود: بیش از 
90 درصد عملیات مهندسی )سیویل( پروژه نیز 
انجام ش��ده اس��ت. زارع دباره بومی سازی در 
این شرکت گفت: بیشتر قطعات کارخانه  آلومینا 
که در حال حاضر فعالیت می کند، ساخت داخل 

بوده و از داخل کشور تامین می شود. 
در 20 س��الی که کارخانه مش��غول به کار 
اس��ت عمده قطعات بومی س��ازی ش��ده است. 
البته بخش��ی از قطعات که مربوط به بخش های 
ویژه ای از کارخانه است را از سازندگان اصلی 

خریداری می شود. 
ای��ن  در  وی��ژه ای  مش��کل  خوش��بختانه 
ب��اره وجود ندارد و بیش��تر قطع��ات در داخل 
بومی س��ازی ش��ده اس��ت. وی ب��ا اش��اره به 
 مطالبات این شرکت از المهدی و ایرالکو گفت: 
 50 درصد از طلب های گذش��ته از س��وی این

2 شرکت پرداخت شده است.

خبرنامه

تفاهم- گ��روه گزارش: رئی��س هیات عامل 
ایمی��درو در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
زنجان خبر داد: هیاتی از مقامات ش��رکت گلنکور 
برای بازدید از معدن انگوران و ارائه طرح تحقیقاتی 
ط��ی هفته ه��ای آتی وارد ایران می ش��ود. در این 
همای��ش که در س��الن اجتماعات ات��اق بازرگانی 
زنجان برگزار ش��د، مهدی کرباس��یان افزود: معدن 
انگوران از گذش��ته نقش قاب��ل توجهی در صنعت 
روی ای��ران ایفا کرده و ضروری اس��ت که با هدف 
بازدهی بیشتر، تحقیقات کارشناسی جدیدی در این 
معدن انجام گیرد. شرکت سوییسی گلنکور یکی از 
بزرگ ترین شرکت های معدنی دنیا در مواد خام از 

جمله معدنی است.
کرباس��یان همچنین درب��اره وضعیت تجارت 
خارج��ی در ح��وزه معدن و صنای��ع معدنی گفت: 
ارزش ص��ادرات محص��والت معدنی ط��ی ۷ ماه 
نخس��ت سال جاری 5 میلیارد و 400 میلیون دالر 
اس��ت. با توجه به اینکه طبق آمارها سهم معدن در 
توس��عه ناخالص ملی 5 تا 6 درصد اعام شده اما 
س��هم 20درصدی این ح��وزه در مجموع صادرات 
کشور، نشان از اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی 
در رون��ق صادرات دارد. وی با بی��ان اینکه توجه 
ب��ه حوزه معدن و صنایع معدنی با دیدگاه صادرات 
محور جزو اولویت های دولت و وزارتخانه اس��ت، 
افزود: میزان صادرات فوالد در هفت ماه نخس��ت 

س��ال بیش از 4 میلیون و ۷00 هزار تن بوده است 
ک��ه در ص��ورت تحقق ص��ادرات 8 میلیون تنی تا 
پایان س��ال؛ جهت گیری به س��مت شاخص های 

جهانی حوزه فوالد را محقق کردیم.
 وی با اع��ام اینکه 500 ه��زار تن صادرات 
 آهن اسفنجی داشته ایم اظهار کرد: نقش شرکت های 
ب��زرگ صادراتی در توس��عه اقتصادی کش��ورها 
پررنگ است و فعالیت این نوع شرکت ها در چین و 
موفقیت این کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی، 

گواه این مدعی است.
وی از برنامه اکتش��افی ۷500 کیلومترمربعی 
توس��ط ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در اس��تان زنجان خبر داد و گفت: اکتش��اف 

مبنای توسه معدنی استان زنجان خواهد بود.

تفاهم- گروه اقتص��ادی: مهرفرد گفت: در هفت 
ماهه نخس��ت س��ال، یک میلیون تن برنج وارد کشور 
 ش��د که این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل

40 درصد افزایش داش��ته اس��ت.علی اکب��ر مهرفرد 
مع��اون امور بازرگان��ی وزارت جهاد کش��اورزی در 
مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی محصوالت 
پروتئینی و صنایع وابس��ته اظهار ک��رد: در هفت ماهه 
نخست سال، یک میلیون تن برنج وارد کشور شد که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به دلیل کنترل 
واردات غیر رسمی 40 درصد افزایش داشته است. وی 
افزود: در ماه های آتی، از طریق کنترل قیمت برنج در 
بازار داخل و حمایت از تولید بحث واردات را کنترل و 
پایش خواهیم کرد. مهرفرد با بیان اینکه اکنون در فصل 
ممنوعیت واردات برنج به س��ر می بریم گفت: البته در 
این زمینه آسیب های متعددی نظیر اختاط برنج داخلی 
و خارجی توس��ط افراد سودجو وجود دارد که این امر 
ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کند. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود در واکنش 
به واردات میوه به کش��ور گفت: واردات میوه نداریم و 
تنها چند تعاونی در اس��تان گیان و مازندران و تعاون 
نیوزلندی تحت عنوان شرکت خارجی برای توسعه بازار 
کی��وی تفاهم نامه ای منعقد کرده اند، اما به هیچ عنوان 

بحث واردات کیوی تا به امروز مطرح نبوده است.
وی با اش��اره به وضعیت مناس��ب تولید سیب 
درختی در س��ال جاری افزود: بر این اساس سازمان 

تعاون روستایی از یک ماه گذشته خرید تضمینی سیب 
درجه 3 با قیمت 350 تا 360 تومان برای کنس��انتره 
آغاز کرده اس��ت. مهر فرد در واکنش به اخبار کاهش 
80 درصدی صادرات سیب در چند ماه نخست سال 
گفت: س��ال گذشته سال ناآور سیب بود و از آنجا که 
ذخایری در سردخانه ها وجود نداشت صادرات این 
محصول در چند ماه نخست سال با کاهش مواجه شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت 
موضوع بس��ته بندی تصریح کرد: بسته بندی، یکی از 
موارد مهمی اس��ت که از ابتدای فرآیند تولید محصول 
برداشت، انتقال و بسته بندی و رعایت موازین بهداشتی 
 باید صورت گیرد. به گفته وی، اکنون در حوزه بسته بندی 
میوه و س��بزیجات با مشکاتی روبه رو هستیم که باید 

جهت کاهش ضایعات اقداماتی صورت گیرد.

کرباسیان خبر داد

هیاتی از شرکت گلنکور 
در راه معدن انگوران

معاون امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

افزایش ۴۰ درصدی واردات 
برنج به دلیل کنترل قاچاق

 تفاه��م- گ��روه گ��زارش: مدی��ر مجتم��ع صنعت��ی اردکان از 
س��رمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریالی در 2 طرح توسعه چادرملو 
 خب��ر داد. محم��ود مصری ن��ژاد در گفتگوی خب��ری، از پیش بینی 
سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریالی شرکت معدنی صنعتی چادرملو 
در دو طرح توسعه این شرکت خبر داد و گفت: طرح احداث کارخانه 
گندله سازی جدید با ظرفیت 4 میلیون تن در سال در دستور کار بوده 

و موارد فنی مربوط به این پروژه در حال تکوین است. 
وی اظه��ار داش��ت: برای  اج��رای  این طرح بال��غ بر ۷ هزار 
و 1۷۷ میلیارد ریال س��رمایه گذاری پیش بینی ش��ده است که در 
صورت توفیق در جذب فاینان��س، این پروژه در بازه زمانی چهار 

ساله اجرا خواهد شد.

مصری نژاد همچنین اجرای ط��رح احداث دو واحد نورد 550  
هزار تنی، در مجموع با ظرفیت یک میلیون و 100 هزار تن در سال 
را از دیگر برنامه های این ش��رکت عنوان کرد و افزود: س��اخت این 
واحد فوالدی نیز با پیش بینی سرمایه گذاری 2 هزار و 646 میلیارد 

ریال در دست مطالعه است.
وی همچنین از پیشرفت 83 درصدی پروژه کارخانه احیا مستقیم  
چادرملو در مجاورت کارخانه شمش فوالد این مجتمع خبر داد و عنوان 
کرد: با ساخت این واحد، آهن اسفنجی به طور مستقیم و قبل از سرد 
 شدن وارد کوره های ذوب می شود که با این روش تولید، صرفه جویی 
قابل توجهی در مصرف آب و برق صورت می گیرد که ظرفیت تولید 
این واحد س��االنه یک میلیون و 550 هزار تن آهن اس��فنجی است 

و امیدواریم س��اخت این واحد را تا پایان امس��ال به اتمام برس��انیم. 
مصری نژاد در مورد فعالیت کارخانه تولید شمش فوالد چادرملو 
نیز گفت: خوشبختانه تولید شمش در مجتمع فوالد چادرملو در حال 
افزایش اس��ت و امیدواریم تولید فراتر از  میزان پیش بینی ش��ده در 
 برنامه تولید امس��ال را داش��ته باش��یم چنانکه طبق پیش بینی های 
انجام ش��ده در برنامه تولید امس��ال، قرار است 300 هزار تن شمش 
فوالد خام در این کارخانه تولید شود. مدیر مجتمع صنعتی چادرملو 
همچنین در خصوص طرح ش��بکه فاضاب اردکان نیز اظهار داشت: 
اج��رای این طرح به طول حدود 265 کیلومتر به اتمام رس��یده و به 
تصفی��ه خانه فاضاب اردکان متصل ش��ده و بهره ب��رداری از آن در 

بخش هایی که به شبکه وصل شده اند، آغاز شده است. 

مدیر مجتمع صنعتی اردکان خبر داد

سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی در ۲ طرح توسعه چادرملو
خبر

    


