
 

   

 سرمایه گذاری در کارخانه سیمان الرستن

ستاد توسعه روابط اقتصادی 

 ایران و سوریه

 1401 شهریور -دمشق



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   1 صفحه 

 

 بسمه تعالی

 پیشگفتار ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه

دفتر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه بر این است  تالش سوریه، در بازسازی آغاز فرآیند فعالیتهای به توجه با

تا بر مبنای حضور در سوریه، بتواند پروژه های کلیدی که توسط دولت سوریه برای سرمایه گذاری معرفی می شوند را 

 شناسایی کرده و به سرمایه گذاران خصوصی و دولتی ایرانی معرفی نماید.

به شرایط موجود در سوریه، این فرصت برای سرمایه گذاران ایرانی مهیاست تا به دور بدیهی است در حال حاضر با توجه 

 حضور از رقبای قدرتمند نسبت به سرمایه گذاری در سوریه اقدام نمایند.  

با توجه به روابط دوستانه و قدیمی با جمهوری عربی سوریه و سندهای راهبردی اقتصادی که با  جمهوری اسالمی ایران

ور به امضا رسانده، و همچنین وجود توانمندی های فنی و مهندسی، می تواند فعالیتهای سرمایه گذاری خوبی این کش

 را در این کشور انجام دهد.

مشارکت در بازسازی سوریه در حوزه های مختلفی فراهم است که از جمله آنها می توان به حوزه زیرساخت )برق، راه، 

صنایع کلیدی مانند سیمان، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، فوالد، صنایع مهندسی،  مسکن، نفت و گاز(، صنعت )انواع

بهره گیری از مجموعه نساجی( و کشاورزی اشاره کرد.  ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه نیز قصد دارد با 

ور و اعتالی این روابط و در جهت رفع موانع و گسترش روابط اقتصادی دو کش جمهوری اسالمی ایرانهای توانمندی

 و در همکاری و هم افزایی با سایر نهادهای مربوطه اقدام نماید.های حاصله ها و تفاهمپیگیری تحقق توافق

در این خصوص ستاد لیست اولویتهای سرمایه گذاری سوریه را از وزارتخانه های مربوطه دریافت کرد و در ادامه  از  

عمل آورد. گزارش پیوست بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته از پروژه و مذاکرات پروژه های مربوطه بازدید به 

 اولیه با مسئولین مربوطه تهیه شده و به عنوان یک راهنمایی اولیه در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار داده شده است.

بتوانند بدون نیاز به سفر به سوریه و بازدید،  این گزارش برای اخذ یک دید کلی از پروژه بوده تا سرمایه گذاران ایرانی

این اطالعات اولیه را کسب نمایند. بدیهی است هر گونه اطالعات تخصصی تر نیاز به انجام بازدیدهای تخصصی، تهیه 

 پیشنهادات فنی و مالی دارد که باید توسط سرمایه گذاران تهیه شود. 
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 مقدمه

س سور مانیصنعت  ست و ن یصنعت ه،یقبل از بحران  سال بوده  ونیلیم 12بازار حدود  ازیسود ده بوده ا تن در 

 یم دیتول مانیتن س ونیلیم 4وجود دارند که حدود  یکارخانه خصوص کیو  یکارخانه دولت 3در حال حاضر  . است

ساز یشود در ط یم ینیب شیپ .کنند س یباز صرف  سد.  ا ونیلیم 30تا حدود  مانیم سال بر ضوع با  نیتن در  مو

 نیشود و همچن یبه ندرت استفاده م یهستند و ساختمان اسکلت فلز یساختمانها بتن تیاکثر هیدر سور نکهیلحاظ ا

 .دارند مشهود است رساختهایساختمانها و ز یبازسازبه  ازیو ن دهید یجد بیآس هیسور یکه اکثر شهرها تیواقع نیا

به مقدار  مانیصنعت س یبرا هیاول یمعدن موادو  است هیسور عیصنا یتهایاز اولو یکی مانیکارخانجات س یازسازب

تامین  . اماوجود ندارد یسال مشکل 50با عمر  مانیکارخانه س کیآن جهت  نیتام یبرا ووجود دارد  هیدر سور یکاف

  .باشد یم هیصنعت در سور نیچالش ا نیمهمتر سوختانرژی و 

سرما مانیس  دیکارخانه جد کیساخت از آنجایی که  ستن با دارا بودن  دارد ازین یکالن یگذار هیبه  کارخانه الر

  ساختمان ها و تجهیزات قابل استفاده نسبی یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری دراین زمینه می باشد.

سال  نیاساخت  شرکت آلمان 1956کارخانه در  سط  شنا نیر یتو شد ریا سال  آغاز   یاربه بهره برد 1960و در 

س سدیر ست 350 تیظرف پرتلند به روش مرطوب و با مانی.  سال  . این کارخانهتن در روز محصول کارخانه بوده ا در 

صرفسوخت و  متیق شیبا توجه به افزا 2011 شک با عدم  یدو برابر م سبت به روش خ سوخت در روش مرطوب ن

صاد هیتوج شد و یاقت سال ن شد. لیتعط مواجه  ض کارخانه زیدر اواخر همان  سط معار سال  نیتو شغال و تا   2018ا

ست. بعد از  سلط آنها بوده ا سازی،تحت ت سور یباال ازیبا توجه به ن آزاد س هیکشور  ساز یبرا مانیبه   یو از طرف یباز

و به  به این کارخانه می آید کارخانه حما از نکریحما، کل مانیبه روش خش  ک در کارخانه س   مانیفراوان س   دیتول

 .شود یم مانیبه س لیموجود تبد ابیسآ لهیوس

س تیموقع یکارخانه دارا نیا ستر سور یعال ید شد و از طرف یم هیدر مرکز  ص کینزد یبا ستن  یرود عا سد الر و 

   قابل تامین است. الزاره و حمص یها روگاهیاز ننیز  یبرق شبانه روزمی باشد. ضمناً  آب نیتام یبرا

سازی  سرمایه گذاری نو شد.هدف از  شهای نوین می با سیمان با رو یعنی با تغییر تکنولوژی تولید  تجهیزات کارخانه و تولید 

سیمان پرتلند اقتصادی گردد. ضمن اینکه گزینه های دیگر سرمایه گذاری نظیر استفاده از تجهیزات این کارخانه برای پروژه 

  انی و یا هر پیشنهاد سازنده دیگر نیز مد نظر می باشد.های مشابه نظیر تولید سیمان سفید و یا ایجاد کارگاه مصالح ساختم

ست سرماو کارخانه ظرفیت  قیدق نییتع بدیهی ا س میبه حضور ت ازین یگذار هیمبالغ  سرمایه گذاراز  یکارشنا و  دارد طرف 

شد. سوری، به قراردادی با توفق طرفین منجر خواهد   ،حماجاده  ،حما آدرس محل کارخانه: در نهایت با اخذ نظرات طرف 

 رستنلکارخانه سیمان ا ،رستنلروبروی سد ا
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 در کشور سوریه موقعیت جغرافیایی پروژه

 

 )مسیر جاده حمص به حما( نسبت به شهر حمصموقعیت پروژه 

 پروژهتقریبی محدوده ت مختصا

34.932575 N 36.749814 E 

ارستن مانیسکارخانه   



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   4 صفحه 

 

ه ورودی کارخانه تا جاده اصلی کمتر از لفاص کیلومتر می باشد. 28تا شهر حما کیلومتر و  25از شهر حمص  کارخانه  فاصله

 باشد.کیلومتر می 1

 

 هکتارمی باشد . 40زمین های متعلق به کارخانه مساحت کل  مساحت کارخانه:

 

 هکتار می باشد. 6/8مساحت زمین کارخانه اصلی  -

 الباقی زمین های به صورت زمین های زراعی می باشد. -
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 تاریخچه شرکت:

 .می باشد  صنایع سیمان سوریهشرکت دولتی از مجموعه کارخانجات  الرستنشرکت سیمان  -

تجهیزات گردیده است و در سال توسط شرکت آلمانی ریشن راین اشنایر احداث و تامین  1956این کارخانه از سال  -

 شروع به  بهره برداری کرده است. 1960

سیمان پرتلند به روش مرطوب تولید در  - سرچاه ضمناً . می گردیداین کارخانه  ستفاده در  صوص برای ا سیمان مخ

 .را نیز تولید می کردهای نفتی 

 تن سیمان در روز بوده است. 350تولید کارخانه ظرفیت  -

 توجه به عدم سود آوری و صرفه اقتصادی فعالیت کارخانه متوقف گردید.با  2011در سال  -

 بوده است. معارضین تحت تسلطکارخانه  2018تا  2011از سال   -

سیمان - ضر کلینکر  سیمان در حال حا سیمان حما  برای تولید  شوداز کارخانه  سیاب پس از و حمل می  در این  آ

 کارخانه سیمان تولید می شود.

 :رتوقف کادالیل 

 مرطوب تولید مصرف سوخت و انرژی باال در روش -

 افزایش قیمت سوخت -

  تکنولوژیتجهیزات و قدیمی بودن  -

 تا کارخانه معادنزیاد فاصله  -

 

 وضعیت امنیت: 

 ین بوده است.ضتحت اشغال معار 2018تا  2011از سال کارخانه  -

 .با وجود معارضین دچار آسیب نشده استکارخانه در زمان جنگ  -

 نیز کارخانه دارای امنیت می باشد. هم اکنون -

 مالحظات محیط زیستی:

 آن نیز مشکل ساز نمی باشد دارای فاصله مناسبی از شهر بوده است و میزان تولید غبارکارخانه  -

 ی مختلفبخش هاساختمانها و 
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 طبقات شرح ردیف
متراژ 

 (m2تقریبی)
 توضیحات

  2 بخش اداری 1

سالم و با تعمیرات و  و ساختمانها بخشها اغلب

  سرویس های جزئی قابل استفاده می باشند.

   ذخیره سیمان سیلوهای 2

  1 سنگ ساختمان آسیاب 3

  1 ساختمان آسیاب کلینکر و سیمان 4

  2 ماشین آالت ساختمان تعمیرات 5

  2 ساختمان تعمیرات تجهیزات مکانیکی 6

  2 انبار لوازم یدکی 7

  1 قرمز کوره انبار آجر 8

  1 سوله ترکیب مواد معدنی 9

  1 آزمایشگاه 10

   مخازن سوخت 11

  2 کارگاه تراشکاری 12

   حوضچه جهت مخلوط کردن 13

  2 ژنراتورمولد ها و ساختمان  14

  1 ساختمان خنک کننده 15

  1 مهمانسرا 16

   و دودکش کوره دوار 17

81   1 نگهبانیساختمان های  

 

 

 د اولیه:اتامین مو
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از معادن ابتدای جاده حمص تامین می گردید که با توجه به گسترش  1984آهک و سیلیس مورد نیاز تا قبل از سال  -

)هر دومعدن فضای شهری دیگر از آنها استفاده نگردید و در ادامه از معادن حما جهت تامین آن استفاده می گردید.

 کیلومتری واقع می باشند( 20در فاصله تقریبی 

 کیلومتری کارخانه بوده ومورد استفاده قرار می گرفت. 8معدن خاک رس نیز در فاصله  -

 شن و ماسه نیز از معادن حما و القرتین تامین می گردید. -

 کلیه معادن دولتی بوده اند. -

تامین می اقع در ریف دمشق ژیپس و یا سنگ گچ سخت از منطقه الزه در الذقیه و گچ نرم نیز از معادن جیرود و -

 .گردید

 

 

 تسهیالت:

صنعتی از  - سانی و آب  شبکه آبر شرب کارخانه از  صی آب  ست این  .گردیدتامین می رودخانه عا ضیح ا الزم به تو

به س  هولت و فروان قابل دس  تری می کارخانه فاص  له بس  یار نزدیکی به رودخانه عاص  ی و س  دالرس  تن دارد و آب 

شد ستفاده نمی کند. 350چاه آب به عمق  کارخانه نیز دارای.با شد که  از آن ا صرف روزانه آب کارخانه  متر می با م

 مترمکعب بوده است. 400

 . استیارانه ای نفت سنگین  و مولدها کوره هاسوخت مورد نیاز  -

و کیلومتری  12در فاصله حما الزاره که از نیروگاه  متصل می باشدبه صورت شبانه روزی این کارخانه به برق شهری  -

ست تقلیل جریان از  صله  20به  66حمص تامین می گردد و پ کیلومتری این منطقه وجود دارد و  5کیلو وات در فا

 کارخانه عبور می کند. کنارکیلو واتی از  20خط 

از پشت کارخانه عبور  متر 300الی  200با فاصله  هزارلبرای نیروگاه حرارتی ااز میدان گازی الریان یک خط لوله گاز  -

 پیگیری می باشد.می کند که در خواست برای اخذ انشعاب داده شده است و در حال 

 کیلوگرم نفت سنگین نیاز بوده است. 170کیلو وات برق و  90برای تولید هر تن سیمان به روش مرطوب  -

 برق نیاز می باشد.آسیاب سیمان،  کیلو وات به ازای هر تن 60هم اکنون برای فعالیت آسیاب ها  -

 

سانی: ینیرو شاغل  340این کارخانه دارای  ان ستپرسنل  شیفت بوده ا سه  صورت  نفر  150الی  100و هم اکنون بین  به 

 شاغل به صورت سه شیفت دارد.
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 کارخانه سیمان:

 تولید سیمان در این کارخانه به روش مرطوب بوده است. -

 نوع سیمان تولید شده پرتلند است. -

 تن سیمان بوده است. 350تعطیلی روزانه  قبل اززمان  درظرفیت تولید کارخانه  -

 عدد برای آسیاب کلینکر سیمان سیاه .  1عدد برای آسیاب مواد اولیه و  2دارد: آسیاب  3کارخانه  -

ضر روزانه  - سیاه نیز در حال حا سیمان  سیاب  سیاب ها هنوز قابلیت کاربری دارند و آ نکر را تن کلی 300الی  200آ

 آسیاب دیگر نیز قابلیت تبدیل برای فعالیت دیگر و یا سرویس برای ادامه فعالیت را دارد. 2آسیاب می کند و 

خرید و حمل و نقل کلینکر از . میلیارد لیری کسب کرده است 5/4این کارخانه در سال گذشته با همین روش سود  -

هزینه تمام شده سیمان برای  لذا هزار لیر بوده است. 30آسیاب هزار لیر و هزینه   140کارخانه حما به ازای هر تن 

البته به دلیل باال رفتن   .ش  دعرض  ه می به بازار هزار لیر  212   س  یمان هر تن اس  ت. هزار لیر بوده  170کارخانه 

   شدید قیمت سوخت، این قیمتها  در سال جدید متفاوت شده است.

 .دارددرجه  1200حرارت  و کوره از نوع دوار بوده -

ای راه اندازی مجدد رتن با تجهیزات انتقال موجود می باشد که ب 2400ذخیره سیمان هرکدام به ظرفیت  سیلوی 4 -

 د.ننیاز به سرویس دار

سابقه و خبره ای  ،در بخش تعمیر تجهیزات کارخانه - سته اند با تجهیز دستگاه های الزم  حضور دارندافراد با  که توان

 مرتفع نمایند. )تراشکاری( تمام نیاز کارخانه برای تعمیر و راه اندازی قطعات را

ضچه  5کارخانه دارای  - شدحو سیمان می با مترمکعب و یک عدد آن  500عدد از آنها ظرفیت  4که  مخلوط خمیر 

 مترمکعب دارد. 2500ظرفیت 

 تن در ساعت موجود می باشد. 500اولیه با ظرفیت سنگ مواد برای آسیاب  -
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تامین آب مورد نیاز خط تولیدیک ایس  تگاه پمپاژ در کنار رودخانه عاص  ی موجود می باش  د که ظرفیت انتقال  برای -

 مترمکعب در ساعت را دارد. 50

 موجود است انبار سنگ آهن روباز  -

با تجهیزات انتقال برای ترکیب اولیه و آسیاب مواد اولیه  زوالن ها، ماسه و ژیپس همراهوانبار سر پوشیده سیلیس، پ -

 می باشد.موجود تن در ساعت  20ظرفیت آسیاب  با

اسب بخاری آلمانی  750آسیاب برای مواد اولیه و یک آسیاب برای کلینکر موجود می باشد که دارای موتور های  2 -

س   یس   تم های فیلتر هوا، فیدر های تغذیه و پم  های  ،رکت اطلس کوش   کمپرس   ورهای هوای  ،با برند زیمنس

 می باشد.موجود قدرتمند 

 سانتیمتر موجود می باشد. 320متر و قطر  108کوره دوار به طول  -

 تنی در کارخانه موجود می باشد. 600و  1500دو مخزن سوخت  -

 می دهد. متر می باشد که آالینده های را به باالترین سطح ممکن انتقال 50ارتفاع دودکش  -

 شرکت آلمانی موجود می باشد.  ،سیستم خنک کننده و کاهش دمای کلینکر خروجی از کوره ساخت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   10 صفحه 

 

 : سرمایه گذاریپیشنهاد های طرف سوری برای 

 سرمایه گذاری برای تغییر تکنولوژی روش تولید سیمان:  -

افراد با تجربه شاغل در کارخانه ، دسترسی به با توجه به قابل استفاده بودن تجهیزات کارخانه با سرویس و تعمیرات

شعاب خط لوله گاز  ستفاده از ان سوخت ارزان تر، و از طرفی ا سرمایه در نزدیکی کارخانه به عنوان  سوریه از  دولت 

درصد  50مصرف سوخت  تغییر یابد و بدین ترتیب خشکروش مرطوب به روش تولید سیمان از گذار می خواهد تا 

 گردد. رای صرفه اقتصادی می اد ا بهره گیری از سوخت ارزانتر، تولید سیمانب و افته کاهش ی

و هزینه انجام به خشک درسالهای گذشته مطالعاتی را انجام داده است به روش مرطوب کارخانه سیمان برای تبدیل 

ست. میلیون دالر  200 حدود این کار را  ست یکی به  2دارای  نیز حماشهر )برآورد کرده ا سیمان ا کارخانه تولید 

 روش مرطوب که هم اکنون تعطیل می باشد و دیگری به روش خشک که فعال می باشد(

 راه اندازی خط تولید سیمان سفید:  -

سوریه به این  شده نیاز  صورت گرفته  سطحی  شد و طی مطالعات  سفید نمی با سیمان  سوریه دارای کارخانه تولید 

سیمان  سوریه  150نوع  شد که قیمت آزاد آن در  سال می با هزار لیر به ازای هر تن می  800تا  700هزار تن در 

شد شد. با سفید دارای منابع زیادی می با سیمان  س. ایران در زمینه  می توان با کمی  ،ول فنی کارخانهئطبق نظر م

 کرد.استفاده لینکر سیمان تولید سیمان سفید از کبرای موجود آسیاب  هزینه از سه

 تولید آجر و مصالح ساختمانی و بتنی: راه اندازی خط  -

کش  ور س  وریه نیاز باالیی به کلیه مص  الح س  اختمانی دارد برای دوره بازس  ازی خود دارد و این کارخانه نیز دارای 

  مساحت و امکانات الزم در این خصوص می باشد. 

 پیشنهادات موجود:هزینه تقریبی برای 

شک:  - سیمان از مرطوب به خ ست سودآوراین کار تغییر روش تولید  سرمایه اولیه بالغ بر  ا میلیون دالر  200ولی 

 مورد نیاز می باشد

سوریه  - شد ولی مواد خام آن در  سب زیر یک میلیون دالر می با سفید : هزینه آن منا سیمان  تغییر خط برای تولید 

 باید بررسی شود.انتقال کلینکر آن از ایران با روش کم هزینه . هزینه موجود نمی باشد

سبتا  - صله ن سب و فا سی منا ستر سهیالت در منطقه، د ساختمانی که با توجه به ت صالح  احداث کارگاه تولید آجر و م

شور  سوریه( و از طرفی نیاز ک ستفاده از آنها از جانب دولت  سهیل ا سب معادن مورد نیاز )با ت نوع  سوریه به هرمنا

هزار دالر نیز قابل  500مص  الح س  اختمانی و هزینه پایین راه اندازی )مانند خرید بچینگ و تجهیزات مرتبط که با 

 این محل می باشد برای سرمایه گذاری در گزینه مناسبیک تهیه می باشد( 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   11 صفحه 

 

 تصاویر:آلبوم 

 

 ساختمان اداری

 

 

 یدکیانبار لوازم 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   12 صفحه 

 

 

 

 یدکیانبار لوازم 

 

 

 ماشین آالت راتیتعمساختمان 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   13 صفحه 

 

 

 

 تعمیرگاه

 

 

 تعمیرگاه

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   14 صفحه 

 

 

 

 کارگاه تراشکاری

 

 

 برق دیتول روگاهین

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   15 صفحه 

 

 

 

 آسیاب اولیه مواد

 

 

 هیمواد اول بیترک ستمینوار نقاله و س

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   16 صفحه 

 

 

 

 

 هیمواد اول بیترک ستمینوار نقاله و س

 

 

 هیمواد اول بیترک ستمینوار نقاله و س



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   17 صفحه 

 

 

 

 

 مانیو س نکریکن کل ابیساختمان آس

 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   18 صفحه 

 

 

 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات

 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   19 صفحه 

 

 

 

 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات

 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   20 صفحه 

 

 

 

 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   21 صفحه 

 

 سالن آسیاب به همراه تجهیزات

 

 

 

 بیترک یحوضچه ها

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   22 صفحه 

 

 بیترک یهاحوضچه 

 

 

 

 کلینکرساختمان کاهش حرارت 

 

 

 کلینکرساختمان کاهش کردن حرارت 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   23 صفحه 

 

 

 

 

 نمایی از کوره

 

 

 نمایی از کوره



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   24 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از کوره

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   25 صفحه 

 

 

 نمایی از کوره

 

 

 مانیس رهیذخ لویسنمایی از 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   26 صفحه 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   27 صفحه 

 

 

 

 آهن سنگانبار روباز 

 

 

 مخازن سوخت

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        رستنلسرمایه گذاری در کارخانه سیمان ا

 

 28 از   28 صفحه 

 

 

 

 

 نمایی از معدن سنگ

 

 

 سنگ نمایی از معدن

 


