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پیشرفت  86درصدی ساخت فاز اول کاارخااناه
آلومینیوم مسجدسلیمان
 ۰۳سال است آلومینیوم سرمایهگااار خاار ای
ندارد
کارخانه سیمان خاوی نایاز از لاصاار صاادرا
مصصول دچار مشکل شده است
افزایش صادرا سنگ آهن برزیل
افزایش صادرا غیرنفتی در پنج ماهه نخاسات
سالجاری در هرمزگان

سرمایه گااری  ۰۳۳میلیون دالری برای احداث
کارخانه فوالد

مسجدسلیمان ایسنا

مدیر عامل کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان گفت :پیشرفت فیزیکی این پروژه در فاز اول
 86درصد بوده و عملیا

ا رایی به سرعت در حال انجام است.

سید عباس حسینی در گفتوگو با خبرنگار (ایسنا) منطقه خوزستان ،اظهار کرد :افتتاح فاز
اول کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان مو ب اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای 8۳۳
نفر میشود و میتواند به حل مشکل بیکاری مسجدسلیمان کمک شایانی کند.
وی افزود :به طور میانگین پیشرفت ماهانه ساخت کارخانه  8.6درصد است و در حال
حاضر حدود  ۰درصد از برنامه ساخت لوتر هستیم.
حسینی تصریح کرد :زمان بهرهبرداری پروژه طبق برنامه زمانبندی در نظر گرفتهشده،

سال  59است که اگر روند احداث به همین شکل پیش رود و مشکلی به و ود نیاید،
کارخانه زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری میرسد.
وی در خصوص فاز دوم کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان عنوان کرد :طبق برنامهریزیهای

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان در تاریخ2۰59/۳8/12 :
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درنظرگرفته شده ،فاز دوم این کارخانه در بهار سال  59به بهرهبرداری میرسد.
حسینی گفت :باید به این مساله تو ه کرد که کارخانه آلومینیوم مشکل اشتغال هزاران بیکار در مسجدسلیمان را حل
نخواهد کرد ،بلکه با فعال شدن  85صنعت پایین دستی این کارخانه میتوان شاهد حل این مشکل بزرگ باشیم.
وی افزود :اگر این  85صنعت پایین دستی در شهرستان فعال شوند و هر کدام بتوانند به اشتغال  9۳نفر بپردازند با افتتاح
فاز اول کارخانه و فعال شدن این صنایع پایین دستی شاهد حل مشکل اشتغال وانان خواهیم بود.
مدیر عامل کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان خاطرنشان کرد :قرار است در فاز اول این کارخانه تولید  22هزار تن انواع
پروفیل و در فاز دوم تولید انواع بیلت و شمش آلیاژی انجام شود.
صفصه شماره 2

حسینی گفت :تکنولوژی بکار گرفته شده در این کارخانه تکنولوژی روز دنیا است و قطعا مصصوالتی که تولید خواهد شد،

یکشنبه

 ۰۳سال است آلومینیوم سرمایه گاار خار ی

ندارد ماین نیوز

گروه صنایع معدنی آلومینیوم  -با و ود اینکه اخبار مختلف حکایت از بازدیدها و لسههای شرکتهای مختلف خار ی برای
ورود به صنعت آلومینیوم ایران دارند ،رییس سندیکای آلومینیوم میگوید  ۰۳سال است این صنعت سرمایهگاار دی
نداشته و تا این لسا

به عمل تبدیل نشود نمی شود آنها را دی گرفت.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،تعدادی از مدیران شرکت ریوتینتو در دیداری با رییس هیا

عامل ،پس از آشنایی

با طرح های زنجیره آلومینیوم در ایران ،از آمادگی خود برای همکاری در بخشهای تولیدی ،فناوری و خدماتی زنجیره این
صنعت در ایران ،خبر دادند.
به گزارش ماین نیوز ،هوشنگ گودرزی با بیان اینکه صنعت آلومینیوم در ایران میتواند بسیار ایگاه رفیعی داشته باشد،
گفت :در تولید شمش آلومینیوم  19تا  ۰۳درصد عامل الزم در تولید انرژی است که طبیعتا به خاطر موقعیت استراتژیک
ایران در حوزه انرژی این موهبت را ما به شکل ارزان در اختیار داریم که میتواند مزیتهای تولیدی بسیاری را برای ما
ایجاد کند.

سرزمینی و هم انرژی به اندازه کشورمان ندارد ،به طور سالیانه تا پنج میلیون تن تولید آلومینیوم دارند که این نشان
میدهد ما میتوانیم در مقایسه با منابع خود تولید بسیار باصرفه و بیشتری را در صور

اب سرمایه داشته باشیم.

رییس سندیکای آلومینیوم در ادامه افزود :با و ود تمام مزیتهای تولیدی که ما داریم اما برنامهای
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وی در ادامه با اشاره به اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایهگااریهایی که انجام دادند و با و ود اینکه هم وسعت

خبرنامه صنایع معدنی

دارای کیفیت باالیی هستند و با این شرایط میتوانیم به رقابت با سایر تولیدکنندگان داخلی و خار ی بپردازیم.

که تا پایان سال  1۳2۲تدوین شده است میزان تولید قرار است به  2.9میلیون تن برسد که در
مقایسه با تولید فعلی کشورهای خلیجفارس  9۳درصد کمتر است.
گودرزی در خصوص اب سرمایه خار ی ،افزود :با و ود اینکه بعد از بر ام بسیاری از شرکتها و
هیا های خار ی به اسم سرمایهگااری وارد کشور شدند و از تجهیزا

و زیرساختهای تولیدی

آلومینیوم در ایران بازدید و ابراز خرسندی کردند اما هیچ کدام از آنها به عمل نرسید و عمال به خاطر
برخی موانعی که در انتقالهای بانکی و قوانین بیثبا

در ایران و ود دارد نتوانستند به توافق نهایی

برسند.
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وی گفت :یکی از اساسیترین مشکالتی که پیشروی سرمایهگااران قرار میگیرد عدم ثبا

قیمتهایی مانند انرژی است که

اگر مسئولین امر بخواهند آن را برطرف کنند میتوانند با مشخص کردن قیمت انرژی در یک دوره  2۳ساله برای برخی
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صنایع خاص تکلیف سرمایهگااران داخلی و خار ی را روشن کنند تا آنها بتوانند با برنامهریزی آینده را برای کسب و کار
صنعت خود پیشبینی کنند.
گودرزی در تشریح موانع پیشروی سرمایهگااری در آلومینیوم ،گفت :امید ما در سرمایهگااری داخلی به بخش خصوصی
است زیرا بخش دولتی هم سرمایه کافی و هم توان مدیریت ورود به این صنعت را ندارد چرا که اگر میتوانستند پیش از
این در سرمایهگااریهای خود موفق باشند ساخت واحدی المهدی  1۳سال به طول نمیانجامید و نیازی به گفتن ندارد که
اگر فرآیند ساخت یک واحد تولیدی بیش از حد طول بکشد در زمان بهرهبرداری فناوری آن به فناوری روز نزدیک نخواهد
بود.
صفصه شماره 3

نماینده مردم میاندوآب ،تکاب و شاهین دژ از نبود صنایع پایین دستی و فرآوری مصصوال

معدنی در تکاب انتقاد کرد.

به گزارش سیمان خبر ،همایون هاشمی پیش از ظهر شنبه در مع استاندار ،مدیران و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تکاب به دلیل و ود معادن طال و نیزمعادن غنی سنگ و ...یکی از قطب های مهم کشوری
به شمار می رود بر ضرور

راه اندازی شهرک صنایع پایین دستی طال در تکاب تاکید کرد

وی ادامه داد :هم اکنون  8۳تا  9۳درصد طالی کشور از معادن تکاب حاصل می شود اما با این حال شهرک صنایع پایین
دستی طال در این شهر و ود ندارد که باید راه اندازی آن در دستور کار دولت قرار گیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجار

نیز در این نشست گفت :منابع بانکی زیر  ۲۳درصدی برای فعالسازی و رونق دهی واحدهای

صنعتی مشکل دار پاسخگوی مشکال

تولید نیست.

مصمدرضا نعمت زاده با اشاره به کمبود منابع مالی برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی راکد افزود :منابع مالی ناچیزی در
این خصوص و ود دارد.
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خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

کارخانه سیمان خوی نیز از لصار صادرا

مصصول دچار مشکل شده

است سیمان خبر

وی بیان کرد :تا سال  65مشوق های صادراتی برای صادرا

کاالهای صنعتی داخلی پرداخت می شد که پرداخت آن از سال

 5۳متوقف شده و برای همین امر باید ردیف بود ه ای منظور شده بازگردد.
وی در ادامه اولویت وزار

صنعت ،معدون و تجار

را تو ه به معدن و اکتشافا

معدنی اعالم کرد و افزود :معادن

آذربایجان غربی از نعمت های خدادادی این منطقه مصسوب می شود اما سرمایه گااری کافی در آن
انجام نشده است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این لسه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از صنعت این استان دچار
مشکال

عدیده ای است ،گفت :مدیران برخی واحدهای صنعتی و تولیدی استان به علت بدهی به

بانکها هم اکنون در زندان به سر می برند.
قربانعلی سعاد

بیان کرد :بی شک با راه اندازی واحدهای تولیدی استان شرایط اشتغال استان بسیار

مطلوب خواهد شد.
KP-PU-NL-01-038-A

وی افزود :هم اکنون کارخانه های تبدیلی استان دچار مشکال
صادرا

مالی بوده و عالوه بر آن کارخانه سیمان خوی نیز از لصار

مصصول دچار مشکل شده است که باید حل شود.
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رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجار

آذربایجان غربی نیز اظهار داشت :شناسایی واحدهای مشکل دار استان از سال پیش

آغاز شده و تا کنون  ۲۳۳واحد در فاز اول برای رسیدگی قرار گرفته اند که از این تعداد  92واحد صنعتی راکد آذربایجان
غربی به چرخه تولید بازگشتند.
عفرصادق اسکندری گفت :به تازگی  6۰طرح و واحد صنعتی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده و  ۰9طرح توسعه نیز
ا رایی شده و از طریق این سلسله فعالیتها امکان اشتغال برای  9هزار و  9۳۳نفر فراهم شده است.
وی افزود :کار مطالعه ژئوفیزیک هوایی معادن شمال استان در پهنه 1هزار و  9۳۳کیلومتری به انجام رسیده و نیاز است که
این مطالعا

در بخشهای دیگر استان نیز ادامه یابد.

اسکندری تصریح کرد :در سال گاشته  ۰9۳میلیون دالر صادرا

از گمرگهای آذربایجان غربی انجام شده و برای امسال نیز

یکشنبه

در این لسه دیگر تعدادی از مسئوالن صنعتی آذربایجان غربی نیز به بیان مشکال

ضرور

صاحبان صنایع در آذربایجان غربی شدند.

تامین مالی شرکت های فوالدی با طراحی ابزارهای

به گفته عضو هیا

واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی

نوین صدای صنعت

مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ،طراحی و راه اندازی ابزارهای تامین مالی متنوع برای شرکتهای بورسی

از ضرور های بازار سرمایه است.
انتشار اوراق سلف موازی برای شرکتهای فوالدی میتواند روشی کارآمد و مفید هت تامین مالی آنها باشد؛ این رویداد به
مرور زمان در رونق اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
بهادر احرامیان ،عضو هیا

مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص چگونگی حمایت بورس کاال از روند تامین مالی

صنایع از مله فوالدسازان گفت :در حال حاضر کمبود نقدینگی و مشکال

تامین مالی از معضال

اصلی تولیدکنندگان کشور

دهد.
عضو هیا

مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد :با راهاندازی ابزارهای ااب در بورس کاال ،مانند گواهی سپرده

کاالیی که میتواند از مو ودی انبار تولیدکنندگان ،نقدینگی بسازد ،دست اندرکاران صنایع مختلف
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است و طراحی ابزارهای دید برای تامین مالی در بورس کاال ،میتواند ایگاه شرکت های تولیدکننده در بازار سرمایه را ارتقا

خبرنامه صنایع معدنی

هدفگااری یک میلیارد دالری در نظر گرفته شده است.

پرداخته و خواستار تو ه دولت به حل مشکال

صفصه شماره 4

برای حضور در بورس از یکدیگر پیشی خواهند گرفت.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه تعریف و راهاندازی ابزارهای دید تامین مالی در بورس کاال ،مزایای
زیادی برای شرکتهای تولیدکننده دارد ،اظهار کرد :با انتشار اوراق سلف از سوی شرکتهای تولیدی
در صنعت فوالد ،این گروه میتواند به راحتی تامین مالی کند و این موضوع سبب میشود تا خرید و
سرمایهگااری در بازار فوالد نیز با سهولت بیشتری انجام شود.
احرامیان با اشاره به نظر برخی از فعاالن صنعت فوالد مبنی بر اینکه هنوز در این صنعت ،ای کار
بسیار زیادی و ود دارد ،گفت :هم اکنون تامین مالی که در بیشتر شرکتهای فوالدی صور

گرفته

است ،به شیوه استقراض بانکی است.
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در حالی که بازار سرمایه خودش میتواند کانال بسیار خوبی برای ایگزینی استقراض بانکی باشد و ساختار تامین مالی
شرکتهای فوالدی را می توان از این طریق عوض کرد.
وی ضمن اشاره به پیش نیازهای تغییر ساختار مالی در شرکتهای فوالدی ،خاطر نشان کرد :مهمترین رکن در این زمینه،
آشنایی بیشتر شرکتهای فوالدی با بازار سرمایه است.
همچنین نیاز هست ارتباط این شرکتها با بازار سرمایه قویتر شود .به گفته عضو هیا
تسهیل الزاما

مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد،

ورود شرکتها به بورس گام مهمی در ایجاد ارتباط قوی میان شرکتها با بازار سرمایه است.

وی تعدیل نرخ تورم را یک عامل مهم دیگر تلقی کرد و گفت :فاکتور مهم دیگری که تنها به صنعت فوالد بر نمیگردد و به

صفصه شماره 5

همه صنایع مربوط می شود ،این است که نرخ تورم که باید تعدیل شود .اگر این امر مهم مصقق شود ،بتدریج میتوانیم شاهد

احرامیان ادامه داد :در صورتی که نسبت P/Eها بهتر شود ،ارزش بازار شرکتها در بازار سرمایه بهتر منعکس میشود و
در نتیجه انگیزه شرکتهای فعال در صنعت فوالد برای ورود به بازار سرمایه بیشتر میشود.
وی غنی بودن ایران از نظر ذخایر معدنی و طبیعی را یک پارادایم مهم در تولید فوالد تلقی کرد و گفت :منابع طبیعی برای
فوالد داخلی مزیتهایی ایجاد می کند؛ اما مزیت اصلی برای تولید فوالد در هر کشور ،نخست و ود بازار داخلی هست.
وی و ود بازار در داخل و خارج از کشور را عامل مهمتری نسبت به ذخایر معدنی دانست و گفت :کشورهایی مانند ژاپن ،کره
و چین از نظر منابع و انرژی ،کشورهای غنی نیستند ،اما در زمینه صنعت فوالد به سبب در اختیار گرفتن بازارهای بین

المللی ،کشورهای مطرح در صنعت فوالد هستند.
بهادر احرامیان در پایان تصمیم دولت مبنی بر خروج از اعالم قیمتگااری صنعت فوالد را در رشد این صنعت موثر قلمداد
کرد و گفت :این تصمیم دولت و سپردن فوالد به بازار رقابت ،موقعیتهای خوبی را برای سرمایهگااری فعاالن بازار سرمایه
فراهم میکند.
عضو هیا
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بهتر شدن نسبت P/Eها باشیم.

مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد چشم انداز صنعت فوالد در کشور را مثبت در نظر گرفت و گفت :صنعت فوالد

می تواند به عنوان یکی از صنایع سرمایه بر نقش مهمی در رشد و رونق بازار سرمایه داشته باشند.

افزایش صادرا

سنگ آهن

در آگوست سال اری صادرا

برزیل ایفنا

سنگ آهن برزیل  ۰۲میلیون و  9۳۳هزار تن ثبت شد که  2۲درصد

رشد ماهانه داشته و  19درصد نسبت به آگوست  1۳29بهبود یافت .به گزارش ایفنا ،در ماه فوق
ارزش سنگ آهن صادر شده از برزیل  18درصد نسبت به والی باال رفته  21میلیارد و  9۳۳میلیون
دالر بود ولی نسبت به مد

مشابه سال قبل  15.۰درصد افت نمود.

قابل ذکر است در آگوست صادرا

مصصوال

نیمه تمام فوالدی برزیل  ۲9درصد رشد ماهانه داشته

ولی نسبت به سال قبل  9.9درصد پایین آمده به حدود  999هزار تن رسید.
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افزایش صادرا

غیرنفتی در پنج ماهه نخست سالجاری در

هرمزگان ایسنا

به گزارش ایسنا ،خلیل قاسمی در مع خبرنگاران اظهار کرد :در پنج ماهه نخست سال ،بیش از 2۲میلیون تن کاال از گمرک
استان صادر شده است.
وی ادامه داد :در صور

ادامه این روند ،یقیناً در شش ماهه دوم سالجاری ،عدد پیش بینی شده صادرا

غیرنفتی مصقق

خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجار
مد

هرمزگان افزود :ارزش دالری این مصصوال

بالغ بر  ۰میلیارد دالر است که نسبت به

مشابه آن در سال گاشته  ۰5درصد افزایش داشته است.

صفصه شماره 6

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجار
کیفیت کاالهای آنها به نصوی صادرا

یکشنبه

عمده کشورهای هدف ،هند ،چین ،امارا  ،عمان و پاکستان هستند.
هرمزگان در پایان تصریح کرد :با فعال کردن واحدهای تولیدی استان که قابلیت و
مصور هستند ،میتوان به افزایش صادرا

سرمایه گااری  ۰۳۳میلیون دالری برای احداث کارخانه

غیرنفتی استان کمک کرد.

فوالد ماین نیوز

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت :احداث کارخانه فوالدسازی در کنار کارخانه کنونی فوالد اکسین ،با تو ه به

اینکه زیرساخت های مورد نیاز آن نیز در زمان احداث فوالد اکسین در نظر گرفته شده و دارای تو یه اقتصادی و فنی باالی
92درصدی است ،میتواند به اشتغالزایی یک هزار نفر کمک کند.
به گزارش ماین نیوز ،عزیز قنواتی اظهار کرد :فوالد اکسین کارخانه ای است که باید در کنار آن کارخانه فوالدسازی نیز
راه اندازی می شد ،زیرا احداث این کارخانه به کاهش هزینه های شرکت و دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه کمک می کند.

اشتغالزایی بیش از هزار نفر در استان کمک می کند؛ در این زمینه همه طرح ها آماده شده و تنها به مجوزهای استانی نیازمند
است تا مراحل احداث آن آغاز شود.

قنواتی تصریح کرد ۰۳۳ :میلیون دالر برای احداث کارخانه فوالدسازی نیاز است که این اعتبار از طریق
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وی افزود :اگر کارخانه فوالدسازی در کنار فوالد اکسین احداث شود ،مو ب لوگیری خروج ارز از کشور می شود و به

خبرنامه صنایع معدنی

وی عمده کاالهای صادراتی را کاتد ،مصصوالتی از آهن و فوالد ،میوه و تره بار ،سنگ گچ ،پسته و قیر دانست و عنوان کرد:

فاینانس اب خواهد شد .احداث این کارخانه دارای تو یه اقتصادی و فنی بسیار باالیی است و اگر
شرایط مجوزی و مشکال

سهامداری آن حل شود تا یک ماه آینده کلنگ زنی می شود .وی در زمینه

بصث های زیست مصیطی احداث این کارخانه نیز گفت :گزارش های زیست مصیطی این طرح از طریق
مشاور انجام شده و چون  19درصد از زیرساخت های ا رایی این طرح در زمان احداث کارخانه انجام
گرفته ،مشکلی در این زمینه و ود ندارد.



بی نیاز شدن  1۳صنعت مهم کشور به واردا

قنواتی درباره فعالیت های انجام گرفته در فوالد اکسین گفت :با تولیدا
حساس کشور از واردا

مصصوال

این شرکت  1۳صنعت

بی نیاز شده اند و توانسته ایم با ساخت ورق های عریض فوالدی مورد نیاز آنها شن

خودکفایی را در کشور برپا کنیم .وی تصریح کرد :به منظور تصقق اقتصاد مقاومتی نیاز به بومی سازی قطعا
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زمینه توانسته ایم تاکنون  1۰۲قطعه را با ارزش  9۳۳میلیون تومان در کارگاه کارخانه بومی سازی کنیم .همچنین  19قطعه
دیگر را توانستیم به کمک متخصصان داخلی کشور بومیسازی کنیم.
مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان گفت :همچنین به منظور تصقق اقتصاد مقاومتی  1۳مصصول دید را در کشور تولید کردهایم
و توانستیم ظرفیت تولید ورقهای عریض شرکت را از  ۰۲هزار تن در سال  5۰به  ۰9هزار تن در سال  5۲افزایش دهیم .وی
اعالم کرد :این شرکت به تناسب رشد تولیدا

خود از سال  52تاکنون توانسته زیان انباشته خود را از  8۲۳میلیارد تومان به

 ۲۳۳میلیارد تومان کاهش دهد و با اصالح ساختار کاری کرده تا مشمول ماده  2۲2نشود.


صفصه شماره 7

اصالح ساختار سازمانی

قنواتی افزود :با اصالح ساختار سازمانی شرکت توانستیم فرصت های شغلی شرکت را از  691نفر به  2۳16نفر ارتقا دهیم و
گفت :برای اصالح ساختار سازمانی شرکت برنامه استراتژیک تا سال  2۲۳۳در نظر گرفته شده و تاکنون توانستهایم  56درصد
از این برنامه را مصقق و با تصقق کامل این برنامه به ایجاد اشتغال بیشتر در استان کمک کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید فوالد اکسین گفت :ظرفیت تولید این شرکت با فرض داشتن اسلب های سنگین یک
میلیون و  9۳هزار تن است اما اکنون با تو ه به اسلب های مو ود در کشور این ظرفیت حدود  9۳۳هزار تن در سال است.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان ادامه داد :سال گاشته کارخانه بیش از  6۰درصد از ظرفیت خود تولید کرد و
توانستیم  6۰9هزار تن مصصول مورد نیاز کارخانه های کشور را تولید کنیم .پیش بینی می شود در این زمینه امسال شاهد
رشد  9درصدی باشیم .قنواتی با اشاره به اینکه در  ۰ماه اول سال توانستیم تمام برنامه تولید را مصقق کنیم ،اما در  ۰ماه
دوم سال به دلیل مشکال

به و ود آمده در زمینه های مختلف از برنامه عقب مانده ایم ،افزود :در نیمه دوم سال این وضعیت

بران خواهد شد و برنامه تولید به طور  2۳۳درصد مصقق می شود.



هدف اصلی شرکت تامین نیاز داخل

وی در زمینه صادرا
سپس صادرا

مصصوال

مصصوال

این شرکت به سایر کشورها نیز گفت :هدف شرکت ابتدا تامین نیاز کارخانههای درون کشور و

به خارج از ایران است.وی گفت :به دنبال آن هستیم بین  2۳تا  1۳درصد از مصصوال

خود را به

کشورهای خار ی صادر کنیم تا چرخه ارتباط با کارخانههای داخلی قطع نشود.
 12شهریور 2۰59

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

با تغییر چار

گاشته شرکت به چار

دید از زمان استقرار دولت یازدهم زمینه برای اشتغالزایی  19۳نفر فراهم شد .وی



نیازهای اساسی هرچه سریع تر رفع شوند

وی درباره اقداماتی که تاکنون در شرکت انجام نگرفته و نیازهای اساسی است ،گفت :ا رای خط توزیع برق  ۲۳۳کیلوولت،
احداث خط ریلی ،ا رای پست  MVو ساماندهی پساب های شرکت از مهم ترین اقداماتی است که باید هرچه سریع تر عملیاتی
شوند.قنواتی گفت :در یکسال گاشته این شرکت حدود  2۰۳۳میلیارد تومان فروش داشته و 2۳۳۳
میلیارد تومان نیز خرید انجام داده و این مراودا

در حالی انجام گرفته که نقدینگی شرکت تنها ۰۳۳

میلیارد تومان بوده است .وی اعالم کرد :در دوران پساتصریم شرایط خوبی به و ود آمده تا بتوانیم
مصصوال

خود را به کشورهای اروپایی ارسال کنیم و در این زمینه مشتری آلمانی نیز داریم .قنواتی

افزود :پس از تایید این شرکت آلمانی ،درخواست هایی از کشورهای انگلستان و اسپانیا نیز برای
خرید مصصوال

خاص شرکت ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه به خوبی عمل کنیم.
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