
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 يان معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضويجناب آقاي علی رسول

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 دگان و وارد كنندگان خراسان رضوياتحاديه صادركنن

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي

 مدير عامل محترم سيمان شرق

 مديرعامل محترم سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي

 مديرعامل محترم منطقه ويژه اقتصادي سرخس

 فروش سيمان در ازبكستانتوليد و بازار  وضعيتموضوع: 

 با سالم؛

 «ازبكستان سيمان توليد وضعيت» عنوان تحت ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش پيوست به احتراماَ        

 امكان همچنين و كشور آن در سيمان بازار وضعيت به توجه با شود مي پيشنهاد. گردد مي ايفاد برداري بهره جهت

ضوع افزايش صادرات اين محصول استراتژيك به ازبكستان ، مو پيگيري ضمن مركزي، آسياي كشورهاي ساير به صادرات

زمينه ايجاد كارخانه سيمان با دانش فني و با استفاده ازمواد اوليه ايراني توسط شركت هاي توانمند توليد سيمان كشورمان 

 در ازبكستان مورد بررسي قرار گيرد .

 

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 25709/995/2205 :شماره 

 97/3/8321 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 :  رونوشت

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 جناب آقاي  زبيب مديركل محترم ديپلماسي اقتصاد مقاومتي، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 

 جناب آقاي  آقارضي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در تاشكند  - 

 بجنورد -جناب آقاي  شنوائي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان شمالي   - 
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 "بسمه تعالی "

 

 وضعیت تولید سیمان در ازبکستان موضوع: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن:

سیاست های توسعه زیرساخت های ازبکستان در حوزه های مختلف در دوران ریاست جمهوری آقای 

شوکت میرضیایف، موجب افزایش روند ساخت و ساز در این کشور و به تبع آن باال رفتن میزان مصرف مصالح 

رهای مصرف مصالح ساختمانی از جمله سیمان در این کشور شده است. ازبکستان بعنوان یکی از بزرگترین بازا

با  در آسیای میانه است.این محصول یکی از بزرگترین تولید کنندگان و همچنین ساختمانی به ویژه سیمان 

توجه به محدودیت ها و پاسخگو نبودن میزان تولید داخلی، این کشور در راستای تامین نیازمندی های داخلی 

تعرفه واردات سیمان را به صفر رساند. این مسئله زمینه افزایش حضور شرکت های سیمان  2018از ابتدای سال 

 آورد. کشورمان را در بازار ازبکستان بویزه در بخار و سمرقند فراهم

 خالصه مدیریتی:

سیاست های توسعه زیرساخت های ازبکستان در حوزه های مختلف موجب افزایش روند ساخت 

و ساز در این کشور و به تبع آن باال رفتن میزان مصرف سیمان در این کشور شده است. در این راستا 

طرح های مختلفی برای احداث کارخانه های سیمان با شرکت های خارجی از جمله شرکت های چینی 

میلیون تن در سال در حال اجرا دارند. از سوی  17سی به منظور افزایش ظرفیت تولیدی سیمان به و رو

تعرفه واردات سیمان را به صفر رساند.  2018دیگر به منظور تامین نیازمندی های داخلی از ابتدای سال 

قند فراهم آورد. این مسئله زمینه افزایش صادرات سیمان کشورمان به ازبکستان بویژه در بخار و سمر

های سوخت کارخانه های سیمان در کمبود کلینکر بعنوان ماده اولیه تولید سیمان، افزایش هزینه

ازبکستان، کیفیت باال و همچنین مقرون به صرفه بودن قیمت سیمان ایران از جمله عواملی هستند که 

 همچنان جذابیت واردات سیمان از ایران را برای تجار و بازرگانان ازبکی حفظ می نماید. 
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ال جاری سقرار است در میلیون تن در سال است.  7/8ظرفیت تولیدی سیمان در این کشور در حدود 

و تعدادی  در حال حاضر شش کارخانه بزرگ سیمانمیلیون تن در یال افزایش پیدا کند.  11این ظرفیت به 

زل قرخانه ن ازبکستان کابزرگترین کارخانه سیما در ازبکستان فعال هستند.کارخانه ها با ظرفیت کمتر 

(  Ahangarancemenکارخانه سیمان آهنگران ) ومیلیون تن  3.15با ظرفیت تولیدی ( Qizilqumsementقوم)

در   است. هزار تن در سال 920( با ظرفیت Kuvasaycementمیلیون تن و کارخانه ) 1.74 با ظرفیت تولیدی 

میلیون  17به  میزان تولید سیمان را ه گذاری های خارجیبا جذب سرمای پنج سال آینده، ازبکستان قصد دارد

ده است که شمیلیون تن برآورد  13به میزان  2019مصرف سیمان ازبکستان در سال  تن در سال افزایش دهد.

ز نیازمند واردات از میلیون تن نی 2میلیون تن توسط کارخانه ها داخلی تولید و میزان  11از این میزان تقریبا 

 کشورهای مختلف می باشد. 

 طرح های ازبکستان جهت احداث کارخانه های جدید 

شترک مه گذاری ترین کارخانه سیمان در آسیای مرکزی در منطقه شیرآباد سرخندریا، با سرمایاحداث بزرگ -

ون تن در سال با و نیم میلی1میلیون دالر با ظرفیت 212ازبکستان به ارزش  هلدینگ متالوژی و معدنی المالیک

 .DALهمکاری شرکت ترکیه ای

با  Huaxinمیلیون تنی در منطقه ظفر آباد استان جیزاح توسط شرکت چینی  2/1حداث کارخانه سیمان ا  -

  M500هزار تن سیمان 720و  M400هزار تن سیمان پرتلند  480تولید 

یجان به میلیون تنی در اند 2/1همکاری شرکت ازبکی با سه شرکت چینی جهت احداث کارخانه سیمان  -

  به بهره برداری می رسد. 2020میلیون دالر، فاز اول در سال  420ارزش

لیون تن می 1حداث دو کارخانه سیمان توسط شرکت های چینی در منطقه آهنگران، اولی با ظرفیت سالیانه ا -

 میلیون دالر. 100میلیون تن به ارزش  1میلیون دالر و  دومی با ظرفیت  108به ارزش 

 China’s Gansu Hengya سمرقند با سرمایه گذاری شرکت چینین تنی در میلیو 2.4احداث کارخانه  -

Cement میلیون دالر 420به ارزش 

 احداث کارخانه سیمان همکاری با شرکت های فرانسوی جهت -

 160روسیه، در منطقه آهنگران به ارزش  Eurocement Groupشرکت احداث کارخانه سیمان توسط  -

 میلیون تن در سال.  3میلیون دالر با ظرفیت 

 مالحظات:

اگر چه ازبکستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیمان در آسیای مرکزی می باشد ولی صنعت  -

سیمان این کشور در حال حاضر  قادر به تامین تقاضای داخلی این محصول نیست. رشد قابل توجه 
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ساخت و ساز زمینه افزایش واردات سیمان را فراهم نموده است؛ به همین دلیل دولت این کشور از 

 تعرفه واردات سیمان را به صفر رسانده است. 2018اوایل سال 

له ایران و میلیون دالر سیمان از کشورهای مختلف به ازجم 176به میزان  2018ازبکستان در سال   -

 300بیش از  2018کارخانه های سیمان ایران به ویژه شرق کشور طی سال قزاقستان وارد نموده است. 

 اقتصادی ن صرفهسیمان ایران به دلیل کیفیت باال و همچنی هزار تن سیمان به ازبکستان صادر نمودند.

ان عرفه سیمحذف ت از محبوبیت باالیی در بازار ازبکستان برخوردار است. انتظار می رود در صورت تداوم

 شد.ولت ازبکستان میزان صادرات سیمان ایران به این کشور روند افزایشی داشته باتوسط د

ریق ی از طت سیمان ایران به ازبکستان از طرق ریلی از مرز سرخس و همچنین از طریق دریایراصاد -

ز موانع یکی ا بندر آکتائو قزاقستان صورت می گیرد. کمبود واگن جهت انتقال سیمان به ازبکستان به

لف به رق مختطایش صادرات این محصول به ازبکستان تبدیل شده است. شرکت راه آهن ج.ا.ایران از افز

 دنبال تامین واگن های مورد نیاز جهت تسهیل صادرات سیمان می باشد.  

 ری هایبر اساس هدف گذاری های ازبکستان برای تولید سیمان طی چند سال آینده و سرمایه گذا -

د رسید. این میلیون تن در سال خواه 17ش، میزان تولید سیمان این کشور به صورت گرفته در این بخ

ادر سایه صکشور در نظر دارد که سیمان تولیدی را به افغانستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای هم

 نماید. 

ر دسیمان  های سوخت کارخانه هایکمبود کلینکر بعنوان ماده اولیه تولید سیمان، افزایش هزینه -

تند که ملی هسازبکستان، کیفیت باال و همچنین مقرون به صرفه بودن قیمت سیمان ایران از جمله عوا

 ید. همچنان جذابیت واردات سیمان از ایران را برای تجار و بازرگانان ازبکی حفظ می نما

 

 

 اتشکند -سفارت ج.ا.اریان

صطفی   ارشناس نمایندگیک-گوردزی تهیه کننده: م

       24/3/1398 
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