خبرنامه صنایع معدنی
شماره چیل و هشتم

ی شنبه









اقتصاد مقاومتی جز با روحیهیه جیییادک امی یا
اقدام و عمل نخواهد داشت
تفاهمنامههاک معدنی با  ۹کشور جیا در دولت
یازدهم
تولهد  ۵۵میهیویهیو تید بیوند بیدو
واحدهاک کوچک و متوسط مم د نهست

اد یام

موابقت طرف عراقی بیراک تسیییهیل صیادرا
سهما از مرز خسروک
عراق مشترک اصوی مهوگرد ایرا
وزار راه و شیرسازک هنوز سهیمیا
است
کارخانه بوند ارسبارا با بهی
تعطهل شد

نیخیرییده

از  ۵۵کیارریر

شاخص کل بورس اوراق بیادار تیرا

 11میر 19۹۵

اقتصاد مقاومتی جز با روحهه جیادک ام ا اقدام و عمل نخواهد داشت

پایگاه خبری

بنیاد مستضعفان

آیهد تقدیر از مدیرا

جیادک و کارمندا

تالشگر اولهد جشنواره مدیرا

جیادک بنهاد

مستضعفا در سالد کشتی پارک ارم بررزار شد.
آیهد تقدیر از مدیرا

جیادک و کارمندا

تالشگر اولهد جشنواره مدیرا

جیادک بنهاد

مستضعفا با حضور میندس محمد سعهدککها ریهس بنهاد مستضعفا انقالب اسالمی ،
معاونا و مدیرا ارشد بنهاد و جمعی از کارکنا در پارک ارم بررزار شد.
در اید آیهد میندس سعهدککها ضمد تقدیر و تش ر از دست اندرکارا اجراک جشنواره
مدیریت جیادک بنهاد مستضعفا

داورا

به ویژه هها

امناک بنهاد ،شوراک معاونا

تاکهد کرد :کار سختی است که از بهد همه کسانی که واقعا به صور

می کنند یک عده خاصی به عنوا

و هها

جیادک کار

نمونه انتخاب شوند ،وک در ادامه رفت :اقتصاد

قهمت اوراق بیادار رروه سهما

در تاریخ19۹۵/۵1/11 :
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مقاومتی که با تدبهر و ح مت مقام معظم رهبرک امسال رونق سخنا خود ضمد تش ر و آرزوک سالمتی براک میندس محمد
پهدا کرد در کشور جز با روحهه جیادک ام ا اقدام و عمل بروزنده ریاست سابق بنهاد ابراز امهدوارک کرد انشا ا...
نخواهد داشت و هر جا اید روحهه هست کار ها سریعتر و سال آینده همه به عنوا
بیتر به نتهجه می رسد.
ریهس بنهاد مستضعفا
صور

حداکثر توا
انقالب اسالمی با اشاره تالشهاک

رربته براک تدوید برنامه پنجم توسعه بنهاد بها

کرد :بودجه دو سال اخهر بنهاد مستضعفا

خود را براک تحقق ماموریتها و رسالتهاک

بنهاد به کار رهرند.
رفتنی است دراید مراسم پس از تشریح آیهد نامه جشنواره

نهزه بر همهد مدیریت جیادک بنهاد از سوک رحمت اهلل صادقها

اساس طراحی و در حال اجرا است.

معاو

امور هماهنگی  ،مجامع و مال هت سیام به نمایندری از داورا

باید روحهه جیادک داشته باشهد و اخالص خود را زیاد کنهد“
با اشاره به رزارش کوی مجامع شرکتهاک بنهاد خاطر نشا
کرد :بنهاد مستضعفا تا اواخر میر ماه مجمع خود را بررزار
ارایه شده با وجود رکود حاکم

شرکت رسترش صنایع معدنی کاوه پارس به نمایندری از
مدیرا

ی شنبه

مدیرا جیاد برموده بودند ”ارر می خواههد کار جیادک کنهد

جشنواره و سخنرانی میندس سهد محمد اتابک مدیر عامل

صفحه شماره 2

منتخب جیادک اولهد جشنواره 39،مدیر منتخب

جیادک و  32کارمند تالشگر منتخب از سوک هها
اولهد جشنواره مدیرا

داورا

جیادک بنهاد مستضعفا

مورد

تقدیر قرار رربتند.

بر کشور در سال  19۹1و رشد کوی کمتر از  1.۵درصد در
کل کشور و تاثهر پذیرک بنهاد مستضعفا از شرایط حاکم بر
کشور با تالش جیادک همه کارکنا بنهاد رشد بنهاد حدود 1

درصد در سال  19۹۵بالغ شده است .



تفاهمنامههاک معدنی با  ۹کشور جیا
یازدهم ایسنا

تشریح توزیع درآمد کل بنهاد مستضعفا

میندس محمد سعهدککها در ادامه یادآور شد بر اساس
تاکهد و برمای

مقام معظم رهبرک مبنی بر توسعه بعالهت

هاک محرومهت زدایی  9۵ ،درصد از مجموعه کل سود حاصل
از بعالهت هاک بنهاد براک محرومهتزدایی به بنهاد عووک
هم اصالح و توسعه پهدا خواهد

کرد .طبق مصوب برنامه وبودجه  ۹۵بنهاد  9۵درصد از

با وجود انتقادا

براوانی که در خصوص عدم حضور

سرمایهرذار خارجی در حوزه معد و صنایع معدنی میشود،
رزارش عمو رد سازما

توسعه و نوسازک معاد

و صنایع

معدنی (ایمهدرو) رویاک اید است که ایرا توانسته است با
شرکتهاک بزرری از  ۹کشور جیا تفاهمنامه هم ارک امضاء
کند.

 1۵میر 19۹۵

اختصاص پهدا می کند و مجموعه کارهاک بنهاد عووک در حال
توسعه است و ساختار آ

در دولت

خبرنامه صنایع معدنی

وک با نقل خاطره اک از امام راحل که در بازدید رروهی از

میکند و با توجه به رزارشا

مدیر جیادک و یا کارمند تالشگر

درآمد شرکت ها نهز صرف هزینه طرحهاک مصوب شرکتها به رزارش خبرنگار ایسنا ،براساس
میشود و تنیا  1۵درصد درآمد کل بعالهتهاک بنهاد رزارشهاک ایمهدرو بعد از مذاکراتی
مستضعفا

به خزانه بنهاد براک اجراک طرحهاک راهبردک که منجر به برجام شد ،ایرا

اختصاص یابته است و البته منابع تامهد بودجه توسعه با کشورهایی چو
بنهاد مستضعفا
تسیهال

نهز تغههر کرده و عالوه بر منابع داخوی و اتری

ایتالها ،برانسه،

 ،چهد ،کره جنوبی ،آبریقاک

بان ی  ،منابع حاصل از بروش داراییهاک مازاد ،جنوبی ،هند ،ترکمنستا

باینانس و مشارکت را نهز شامل میشود که به همت کارکنا

توانست

و ابغانستا

نسبت به هم ارک در حوزههاک معد و

بنهاد تامهد منابع براک طرح موی توسعه بنهاد تقویت خواهد صنایع معدنی اقدام به عقد قرارداد و
شد.

تفاهمنامه کنند.

میندس سعهدککها ریاست بنهاد مستضعفا در انتیاک از جموه اید شرکتها میتوا
Pg. 2

به شرکت هاک بزرری مانند
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دنهوی ایتالها اشاره کرد که در خصوص ساخت لولههاک بدو
درز ،نبرد ررم و سرد بوند و همچنهد ساخت یک کارخانه
کنسانتره سنگ آهد تفاهمنامهاک امضاء کرده و همچنهد در
صنعت آلومهنهوم نهز هم ارکهایی را خواهند داشت و براک
ایجاد واحدهاک بهوت آلومهنهوم ،بویل و سهم و کابل با اید

واحدهاک تحت پوش

ایمهدرو شروع هم ارک خواهد کرد.

همچنهد شرکت احداث صنعت از شرکتهاک تابعه ایمهدرو
نهز با شرکت ساختمانی کنتهنانتال ترکمنستا

براک توسعه صنعت سهما آ کشور امضاء کرده است.

شرکت تفاهمنامهاک امضاء شده است که در اید تفاهمنامه البته با وجود ایدها برخی کارشناسا
در خصوص انجام آموزشهاک تخصصی و ایجاد یک شرکت بستر ایدهآلی براک سرمایهرذارا
مشترک بوندک نهز توابق شده است.
صفحه شماره 3

معتقد هستند که

خارجی برهم نشده و

هنوز اید تفاهمنامه ها در شرایط بعوی و با وضعهتی که در

اس ام اس اینسنس ) (sms innseو باتا ) (FATAنهز،

نشدند.

ویژه در صنایع پایهد دستی و صنعت آلومهنهوم و اید در حالی است که په

از اید نهز رفته شده بود که کار

نهروراههاک مورد نهاز اید صنعت با امضاک تفاهمنامهاک ،رروه ویژهاک براک ربع موانع سرمایهرذارک خارجی در
خواها هم ارک شدند.

سازما

شرکت هاک برانسوک بهوز ) (Five sو اکسنس )(AXENS
به ترتهب براک ایجاد یک کارخانه آندسازک مورد نهاز صنعت
آلومهنهوم کشور و براک مطالعه ام ا سنجی طرح پترولهوم
کُک تفاهمنامه هایی را با ایرا به امضا رساندند.

از اتری

نهز شرکت  SCSدر خصوص طرح ال ترود

براک ورود به صنعت بوند ایرا و شرکت هاک چهنی سهنول
استهل( )sinosteelدر کارخانجا

توسعه و نوسازک معاد

تش هل شده است تا در آ

و صنایع معدنی ایرا

تصمهما

نزم جیت اصالح

قوانهد و دیگر موارد مربوط به تسیهل سرمایهرذارک اتخاذ
شود.
امهر خرمی شاد معاو برنامه ریزک و توانمندسازک ایمهدرو

ررابهتی ،شرکتهاک  POSCOو  Daewooاز کره جنوبی
ذوب آلومهنهوم و  NFCدر

زمهنهک برآورک عناصر نادر خاکی و همچنهد امهنی و

در اید باره رفته بود که در حال حاضر اید کاررروه اقدام به
شناسایی  39مورد از قوانهنی کرده است که به طور مستقهم
با سرمایهرذارک خارجی مرتبط است و نهاز به اصالح دارد و
قرار است در جوسا

بعدک در خصوص بازنگرک اید قوانهد

تصمهمرهرک شود.

بناورکهاک معدنی با عقد تفاهمنامه هایی وارد خواهند شد.
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خبرنامه صنایع معدنی

ی شنبه

دیگر شرکتهاک ایتالهایی است که در صنایع بوند ایرا به

خصوص عدم ثبا

هزینه ها و قوانهد وجود دارد بالفعل

از جموه دیگر هم ارک هاک دیگر خارجی ایمهدرو با طرفهاک
خارجی تفاهمنامه اید سازما با شرکت نال و هند است که

رنگ و بوک صادراتی نهز دارد و به منظور احداث یک کارخانه تولهد  ۵۵مهوهو

تد بوند بدو

مشترک آلومهنهومسازک با روی رد کوچک و متوسط مم د
صادراتی در سواحل جنوبی ایرا

به

امضاء رسهده است.
در اید مها

میتوا

تد بوند در سال  11۵1و

در بازارهاک صادراتی اد ام واحدهاک

به توابقنامه -کوچک و متوسط بعال در صنایع بوند است.

و ت نولوژک را در خود دارد اشاره کرد
که از جموه آنیا تفاهمنامه به امضا
رسهده با شرکت ماید تک )(MINTEK
آبریقاک جنوبی است که به منظور آموزش و انجام پروژههاک
مشترک با مرکز تحقهقا

اد ام واحدهاک

نهست ماین نیوز

شرط تحقق تولهد  ۵۵مهوهو
حضور موثر ایرا

هایی که جنبه آموزش و انتقال تجربه
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تفاهمنامهاک

برآورک مواد معدنی ایرا

از

به رزارش ماید نهوز ،ریهس ههئت عامل ایمهدرو په
کرده است که ایرا

در سال جارک  11مهوهو

بهنی

تد بوند

تولهد می کند و قرار است ایرا در سال  11۵1به ظربهت
تولهد  ۵۵مهوهو تد بوند برسد .حال سوال اید است که با

توجه به زیرساختهاک تولهد در صنایع بوند ایرا
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اید اهداف تا چه اندازه مم د است و عالوه بر اید زیرساخت مش ال

مالی متعدد دست و پنجه نرم می کنند و با وجود

هاک صنعت بوند تا چه اندازه براک حضور موثر و مستمر رکود بعوی در آستانه تعطهوی قرار دارند رفت :با اد ام
درست واحدهاک کوچک و متوسط در زنجهره تولهد در صنعت

ایرا در بازارهاک جیانی آماده است؟
محمدرضا بیرامد ریهس خانه معد در اید باره رفت :در بهد
بعان

بخ

خصوصی دو دیدراه درباره صنایع بوند وجود

دارد .بخشی از بعان صنایع بوند بر اید ن ته تاکهد دارند
که بوند تولهد شده در کشور به
در صنایع پایهد دستی و تولهدا

از صادرا

بوند می توا عالوه بر واحدهاک تولهدک ،واحدهاک معدنی را
که امروز در شرایط بدک قرار رربتند نجا
در نیایت منجر به ارتقاک صادرا

داد .اید اقداما

بوند ایرا می شود.

براک استفاده

داخوی مورد استفاده قرار

صفحه شماره 4

بگهرد .از سوک دیگر بخشی از بعان صنایع بوند معتقدند با

بوند ایرا شود .اید در حالی است که عدم اد ام

ی شنبه

در بوند برسهم و اید ابزای
صادرا

تولهد منجر به ابزای

مرز خسروک

باشگاه خبرنگاران جوان

واحدهاک کوچک در زنجهره تولهد بوند ی ی از اساسی ترید به منظور رسترش روابط در زمهنههاک مختیویف ،تیفیاهیمنیامیه
مش ال

امروز اید صنعت است.

هم ارک به امضاء استاندارا کرمانشاه و دیالی عراق رسهد.

بیرامد رفت :با برنامهریزک باید شرایط را براک اد ام بییه رییزارش رییروه اسییتییا

هییاک بییاشییگییاه خییبییرنییگییارا

واحدهاک کوچک و متوسط براهم کنهم .شرایط ویژه اید جوا از کرمانشاه ؛اید تفاهم نامه  11بندک ،شامیگیاه شینیبیه
واحدها به تولهد اختصاصی محصون

بوندک مثل رندله و  1۵میر در کرمانشاه بیه امضیاء اسیدالیه رازانیی اسیتیانیدار

کنستانتره میانجامد در حاله ه با قفل کرد

زنجهره تولهد کرمانشاه و مثتی عوی التمهمی استاندار دیالی عراق رسهد.

محصون و پهشبرد تولهد براساس استراتژک درست میتوا
پاسخگوک بازارهاک مصرف داخل بود و براک صادرا هم بر اساس ی ی از مفاد اید تفاهم نامه مقرر شد بیرمیانیدارا
برنامهریزک کرد .با اد ام واحدهاک کوچک و متوسط و ایجاد رهالنغرب و بودروز عراق در نشست هیاییی بصیور میاهیانیه
واحدهاک بزرگ با هدف ابزای تولهد بوند است که می  -مسائل و مش ال
توا در بازارهایی هر از بازار مصرف داخوی حضور موثر کنند.

داشت اما رسهد

به اید اهداف نهازمند سرمایهرذارک

ایجاد ساز و کار مناسب توسط اتاق هاک بازررانی طربهد بیراک
حل و بصل مش ال

عضو ههئت نمایندرا اتاق تیرا با اشاره به این ه زیرساخت

هاک صنایع بوند آمادری تامهد بازار داخوی و حضور در
بازارهاک خارجی را ندارد رفت :زیرساختهاک اید صنعت در

تجار ایرانی و عراقی و میوابیقیت طیرف

عراقی براک ایجاد سازو کارک به منظور تسیهل و حل مشی یال
صادرا

سهما از مرز خسروک و بازارچه سومار از دیگر مفیاد

 11میر 19۹۵

است.

بازارچه هاک مرزک سومار-مندلی را بررسی

خبرنامه صنایع معدنی

برنامه ریزک باید شرایطی را براهم کرد که به تولهد حداکثرک

موابقت طرف عراقی براک تسیهل صادرا

سهما

از

اید تفاهم نامه بود.

حال حاضر آماده بیرهبردارک هاک کال نهست بنابراید باید در همچنهد مقرر شد طربهد با بیرریزارک
اید بخ

سرمایه رذارک کنهم .تقویت زیرساختها اولهد رام نشست هاک مشترکی هر سه ماه ی بار

در تحقق اهداف مورد نظر است .رسهد به  ۵۵مهوهو

تد زمهنه اجرایی شد مفاد ایید تیفیاهیم

تولهد در بوند با ایجاد کنسرسهومها و اد ام واحدهاک کوچک نامه را براهم کنند.
و متوسط بعال در چرخه صنعت بوند و تعریف استراتژک
مم د است .در هر اینصور

به اید مهزا

تولهد در سال

 11۵1نمی رسهم .باید استراتژک اد ام را خوب تعریف کنهم.

استاندار دیالی به هیمیراه هیهیاتیی از
مسئولهد اید استا روز ریذشیتیه (۹
میر) به استا کرمانشاه سفر کردند.

بیرامد با اشاره به این ه واحدهاک کوچک و متوسط بعوی با
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عراق مشترک اصوی مهوگرد ایرا

به رزارش سهما

باشگاه خبرنگاران جوان

ایسنا ،با اشاره به ایدکه شرایط براک ابزای

طبق آمار رمرک در  ۵ماه منتیی به مردادماه سال جارک به

باشگاه خبرنگارا جوا

رساند آ به تعادل و اجراک نرخهاک مصوب سال  19۹9از

و کشاورزک رروه اقتصادک

طبق آمار رمرک در  ۵ماه منتیی به

مردادماه سال جارک به

از هزار و  211تد مهوگرد از

کشور صادر شده است.
صفحه شماره 5

صادرا

239,3۹1

 11,1۹1,1۹1,1۹9بوده است.

با وجود این ه په

از اید وک درباره ابزای

عدم توانایی تولهدکنندرا

قهمت سهما

به خاطر رکود موجود در بازار و
براک پایهد آورد

قهمتها بعال

منتفی میشود ،اما در ادامه با اشاره به وضعهت کنونی بازار

اید محصول به کشورهاک پاکستا  ،ابغانستا  ،از آ از طرح ما موبق شدیم تا عالوه بر ایجاد ابزای

ترکمنستا  ،عراق ،کویت و ارمنستا بوده است.
ماه

ماه اول امسال تا  ۹۵درصد به نتهجه رسهد.

سهما  ،تصریح کرد :در شرایط بعوی بعد از رذشت هشت ماه

کشورطرف معاموه

سهما بتوانهم تخفهفها را هم کاه

وز (ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دنرک

142,120

1,506,195,600

49,742

268,890,360

8,886

1

پاکستا

1

ابغانستا

25,390

1

ترکمنستا

تحویل

دههم.

دبهر انجمد صنفی کاربرمایا صنعت سهما ابزود :چرا که
په

از اید تولهدکنندرا سهما حدود  9۵درصد در سطح

49,090

519,927,320

17,182

کشور به خریدارا اید محصول تخفهف میدادند ولی امروز

1

عراق

574,090

6,101,186,203

201,535

میتوا رفت که تقریبا تخفهفها نزدیک به صفر است و بقط

1

عراق

66,760

1,031,143,680

34,048

برخی جاها محصون

خود را با حدود  1۵درصد تخفهف به

2

ابغانستا

291,780

3,363,634,133

110,921

بروش میرسانند.

2
2

ابغانستا

25,860

274,209,096

9,051

ترکمنستا

10,280

109,051,782

3,598

287,780

3,052,595,007

100,723

شده است ،رفت :با یک شرکت حسابررسی قراردادک بسته

1,225,473,200

40,450

شده است تا رزارش مالی مربوط به تولهدکنندرا سهما را

2

عراق

2

کویت

115,570

3
4

ارمنستا

48,610

756,326,861

24,792

ارمنستا

43,860

686,258,551

22,369

وک با بها ایدکه مقدما

بنی ابزای

قهمت سهما انجام

تحویل دهد که به نظر میرسد اید رزارش تا پانزدهم میرماه
همزما

 11میر 19۹۵

خبرنامه صنایع معدنی

ی شنبه

و ارزش ریالی آ

بیمد ماه سال رذشته آ از شد و خوشبختانه در انتیاک ش

رفته بود که اید ابزای

رفتنی است که ارزش دنرک اید مهزا صادرا

قهمت سهما

براهم شده است ،اظیار کرد :طرح تنظهم بازار سهما براک

از هزار و  211تد مهوگرد از کشور صادر شده است.
به رزارش خبرنگار صنعت،تجار

خبر ،عبدالرضا شهخا

در رفتورو با

با بررزارک مجمع مدیرا

عامل تولهدکننده سهما

تحویل شود تا بعد از بررسی وضعهت هر یک از
تولهدکنندرا قهمت نیایی در اید مجمع به تصویب برسد و
به ش ل رسمی اعالم شود.

وزار

راه و شیرسازک هنوز

سهما نخریده

است سیمان خبر

به نظر میرسد ک
ابزای

امسال در جریا

KP-PU-NL-01-048-A

سهما

شهخا

و قوسهاک

قهمت سهما

که از ابتداک

بود در نهمههاک

میرماه به پایا

برسد ،چرا که دبهر

انجمد

صنفی

صنعت

اعالم کرد که مهزا

ابزای

کاربرمایا

پانزدهم میرماه به تصویب خواهد رسهد.



وزار

قهمت سهما

در

راه و شیرسازک هنوز سهما نخریده است

با بها

ایدکه وضعهت نسبتا مناسب بعوی سهما

ربطی به توابق مها

تولهدکنندرا

سهما

و وزار

راه و

شیرسازک در خصوص خرید دو مهوهو تد سهما توسط اید
وزارتخانه ندارد ،رفت :در جوسهاک که در سازما مدیریت و
برنامهریزک با حضور مقاما

وزار

راه و شیرسازک بررزار

شد قرار بر اید شد تا اید وزارتخانه دو مهوهو تد سهما
را خریدارک کند ،اما هنوز خریدک انجام نشده و ثبا

بعوی

اید صنعت ربطی به اید تفاهمنامه ندارد.
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وک ادامه داد :مقدما
سهما

به وزار

بنی مربوط به بروش دو مهوهو تد آمده بارها به نیاد هاک دولتی مستقر در شیرستا تاکستا

راه و شیرسازک انجام شده است و بانک مراجعه کرده انددر خاتمه رفتند :باتوجه به وضعهت نامناسب
راه و معهشتی و شرایط دشوار اقتصادک انتظار داریم تا کاربرماک با

مس د نهز به عنوا بانک دریابتکننده پول از وزار

شیرسازک تعههد شده و به عنوا آخرید خبر از وضعهت اید بازرشایی کارخانه ام ا
تفاهمنامه میتوا رفت که بیرستی از پروژههاک وزار

اشتغال دوباره را براک کارررا

راه براهم کند.

و شیرسازک تحویل شده است که باید کارخانههایی که توا
تامهد نهازهاک هر پروژه را دارد براساس آ بیرست معربی
شوند.

به رفته کارررا بوند ارسبارا کاربرماک اید واحد تولهدک
در عهد واحد مالک چندید کارخانه بوند همانند آرما شفق،
بوند قزوید ،بوند کاسپهد ،وچندید واحد دیگر در استا

صفحه شماره 6

قزوید وشیرستا تاکستا است.

ی شنبه

ماین نیوز

بازار سنگ آهد چهد منتظر اتمام تعطهال

ایفنا

به رزارش ماید نهوز ،منابع کارررک در اید واحد تولهدک
رزارش کردند ،کارخانه »بوند ارسبارا « که در زمهنه تولهد در آخرید روز قبل از تعطهال
انواع آهد و مهوگرد درشیرستا تاکستا در استا قزوید آهد ارزا تر شد چو کسی در بازار نبود ولی پس از اید
یک هفتهاک چهد قهمت سنگ

بعالهت دارد ،از اول اردیبیشت ماه سال جارک ( )۹۵به دلهل تعطهال
مش ال مالی تعطهل شده و تمامی کارررا آ هم اکنو بانست.

به ارشدهاند.
اید کارررا

تولهد بوند چهد

بازار صعودک خواهد شد چو

به رزارش ایفنا ،آخرید قهمت سنگ آهد خووص  23درصد
که بصور

مهانگهد بهد 1۵سال سابقه کار

دارند ،در ادامه درباره وضعهت خود میرویند :مجموع ۵۵
کاررر اید واحد تولهدک بعد از تعطهوی کارخانه همه اکنو

استرالها با  1.9دنر کاه

به  ۵۵دنر و  1۵سنت هر تد سی

اف آر چهد رسهد که از  1جونک تاکنو

پایهد ترید قهمت

بوده است.

به ارند ودر حال حاضر براک رذرا زندری خود تنیا از مقررک بعان بازار نگرانند در اکتبر تقاضاک بوند در چهد بر خالف
بهمه به ارک استفاده می کنند.
کارررا میرویند؛ ذوب آهد ارسبارا در رذشته حدود 1۵۵

کاررر داشت که شمار زیادک از کارررا به تدریج در طی دو
سال رذشته که صنعت کشور دچار بحرا اقتصادک شده بود،

آهد بد نهست چو تولهد داخوی آ  3تا  9درصد در  1ماه
نخست سال ابت داشته و تقاضاک واردا

سنگ آهد در

 11میر 19۹۵

انتظارا

بیتر نشود ولی در کل براک آینده نزدیک بازار سنگ

خبرنامه صنایع معدنی

کارخانه بوند ارسبارا با به

از  ۵۵کاررر تعطهل شد

سطوح بان میماند.

اخراج شدند که در نیایت تعداد کارررا به حداقل  ۵۵نفر
رسهد.
کارررا میرویند په
ارسبارا

از اید شرایط تولهد در کارخانه بوند

بسهار خوب بود و آنچه در اید مد

کوتاه باعث

بحرانی شد وضعهت اید واحد شده است انباشت بدهیهاک
مالی کارخانه به نیادهاک مختوف دولتی و خصوصی همانند
اداره مالها

وبهمه تامهد اجتماعی است.

آنیا با یادآورک این ه کارررا
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