خبرنامه صنایع معدنی
شماره چهل و نهم

دوشنبه

سرنوشت کارخانجات سیمان در حال








سرنوشت کارخانجات سیمان در حال احداث

 ۱۱مهر ۱۹۳1

احداث سیمان خبر

در زمستان  ۱۹۳۱گزارشی از سوی یک موسسه پژوهفی دولتی منتفر شد که در آن

آلومینیوم نیازمند سرمایهگذاری

آماری از وضعیت صنعت سیمان به اطالع خوانندگان گزارش رسید .بر اساس آن گزارش

تولید ریل ذوب آهن اصفهان آغاز شد
برنامه افزایش ذخیره قطعی سنگ آهن سنگاان
از  ۱به  ۱.۱میلیارد تن
پروانه واحدهاایای کاه پایافارفات فایازیا ای
نداشتهاند را تمدید نمیکنیم
ت میل زنجیره تولید در صنعت فوالد زیرساخت
توسعه پایدار است

در زمستان  ۱۹۳۱شمار کارخانههای تولید سیمان به  ۱۱کارخانه با ظرفیت تولید ۰۸
میلیون تن سیمان و  ۱۳میلیون تن کلین ر رسیده بود .در همان گزارش آمده بود ۱۰
واحد تولید سیمان با ظرفیت  ۲۱هزار تن در روز (حدود  ۱۱میلیون تن در سال) نیز در
حال احداث بودهاند.
در گزارش یاد شده آمده بود که سرانه تولید سیمان در سال  ۱۹۳۹معادل  ۱۸۱۰و
سرانه مصرف حدود  ۲۳۸بوده است که نفان میدهد بازار اشباع شده است .در حالی که

وزارت مس ن و شهرسازی وعده داده است  ۱میلیون تن سیمان از کارخانهها خریداری
میکند و کارخانههای فعال این صنعت نیز پذیرفتهاند که برای جلوگیری از انباشت سیمان
روز

ماه

سال

گزارش تولید محصوالت فوالدی هلدینگ کاوه پارس
تولید آهن اسفنجی (تن)

۱۳۱۹

۱۳۳1۰

۱۱۳۲۹۰

تولید شمش (تن)

۱۳۲۸

۱۹۱۰۲

۱1۱۱۳۹

تولیدی سهمیهبندی را بپذیرند ،اکنون پرسش این است که ت لیف  ۱۰کارخانه در حال

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان در تاریخ۱۹۳1/۸۱/۱۱ :

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
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احداث سیمان چه خواهد بود؟

بهبود زیرساختهای لجستی ی در راستای توسعه بازار
صادراتی وکاهش تمرکز صادراتی بر کفورهایی همچون

واقعیت این است که رکود بخش ساختمان در ایران در ۱

عراق و توجه به بازار آفریقا

زیرمجموعه ساختمانهای دولتی و مس ن و ساختمانهای

سیمان در بدترین شرایط قرار دارند .از طرف دیگر بازارهای

پایانههای حمل و نقل ترکیبی با تجهیزات تخصصی

صادرات ایران نیز چفمانداز روشنی ندارند.

سیمان.

گرفتاریهای توسعه صادرات به عراق در سطح کلی که به تبع 

ارایه تسهیالت یا پرداخت کمک هزینه حمل دریایی

آن صادرات سیمان را نیز شامل میشود ی ی از بزرگترین

صادراتی سیمان متناسب با فاصله کارخانجات از مبادی

بازارهای صادراتی را در معرض تهدید قرار داده است .در

دریایی (برای صادرات سیمان به کفورهای حوزه خلیج

حالی که عراق به سیمان ایران نیاز دارد برخی سختگیریها از

فارس و سایر کفورهایی که ام ان صادرات از طریق

سوی مقامهای عراقی تعجببرانگیز است و همین مساله

دریاها به آن میسر است)

صادرات حدود  ۱۸درصد سیمان را با معضل و تعطیلی

احتمالی مواجه کرده است .عالوه بر این در شرایط سخت این 

روزها بازار صادراتی افغانستان نیز حال و روز خوشی ندارد
و این بازار نیز چفمانداز مناسبی ندارد .آنچه میتواند در
این روزها در کانون توجه باشد ت لیف سرمایهگذاری انجام

شده برای ساخت  ۱۰کارخانه سیمان است.
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نفان نمیدهند و به همین دلیل است که کارخانههای موجود

بستهبندی سیمان در بازارهای صادراتی دریایی و ایجاد

برنامهریزی بلندمدت جهت واگذاری سیاستگذاریهایی
همچون تنظیم بازار ،قیمتگذاری ،بازاریابی ،توسعه
صادرات و به انجمن صنفی کارفرمایان سیمان با تجه به
باال بودن مال یت بخش خصوصی در صنعت سیمان

کفور.

به گزارش سیمان خبر ،کارشناسان و فعاالن اقتصادی
پرداخت وامهای ارزان از حساب ذخیره ارزی دراوایل دهه
 ۱۹۰۸را یک دلیل اصلی روی رد گسترده به ساخت

کارخانههای سیمان میدانند .در آن روزها ،اسحاق جهانگیری آلومینیوم نیازمند
وزیر صنایع و معادن بود و حضورش درهیات امنای حساب
دراختیار متقاضیان کارخانههای سیمان قرار دهد .آیا
کارخانههای سیمان میتوانند از دره مرگ عبور کنند و

کارخانههای در حال احداث به شرایط مناسب برسند؟
کارشناسان برخی راه ارها برای عبور از شرایط امروز را به
شرح زیر میدانند:



مختلفی است .از صنایع بستهبندی ،حملونقل ،صنایع
ساختمانی ،ماشینآالت و تجهیزات تا صنایع برقرسانی و

مقاومسازی کاربردهای فراوانی دارد.
با توجه به این ه این فلز انعطافپذیر
بوده و بهسادگی قابلیت ریختهگری و
فرمپذیری دارد ،در صنایعی مانند

تغییر روی رد سرمایهگذاری در بخش صادرات با انجام هواپیماسازی،
سرمایهگذاری خارجی در کفورهای پرمصرف سیمان



آلومینیوم بهعنوان یک فلز غیرآهنی دارای کاربردهای بسیار

احداث کارخانجات سیمان در کفورهای پرمصرف
سیمان (عراق و افغانستان) در جهت کاهش آالیندگی

زیست محیطی ،هزینههای حمل و نقل و تولید و
افزایش سهم بازار در این کفورها
Pg. 2
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ذخیره ارزی به او قدرت داده بود تا اعتبارات ارزی ارزان

سرمایهگذاری صمت

خبرنامه صنایع معدنی

خصوصی چفمانداز چندان روشنی از رونق زودهنگام را 

ایجاد اس لههای اختصاصی سیمان برای ذخیرهسازی و

ال ترونیک

و

خودروسازی کاربردهای فراوان یافته
است .صنعت آلومینیوم با توجه به نیاز
روزافزون به این فلز در صنایع مختلف
جهان ،در سالهای اخیر جایگاه ویژهای یافته است ،بهگونهای

که میزان سرانه مصرف آلومینیوم در هر کفوری ی ی از
نفانههای توسعهیافتگی در آن کفور بهشمار میرود .این در
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حالی است که براساس آمارهای اعالمشده از سوی مسئوالن ،وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد ذوب آهن با شرکت
میزان سرانه مصرف آلومینیوم در ایران حدود یکچهارم راه آهن برای فروش ریل امضا شده است؟ گفت :قرارداد
کفورهای اروپایی است .از اینرو کفور ما در صنعت در حال امضا شدن است .چون برای نخستین بار است که راه
آلومینیوم یک کفور نوپا محسوب میشود که طی مسیر آهن قصد دارد با یک شرکت داخلی قرارداد امضا کند
بیفتری در این زمینه را نیاز دارد .شاید مهمترین دلیل مسائل حقوقی خاصی دارد که برطرف شدن آن نیاز به زمان
توسعهنیافتگی صنعت آلومینیوم در ایران به شرایط ندارد.
اقتصادی آن بازگردد که بهدلیل مف الت اقتصادی که در
سالهای گذشته با آن روبهرو بوده ،نتوانسته آنچنان به
سمت یک اقتصاد آزاد و در ارتباط با بازارهای جهانی گام

صفحه شماره 3

آلومینیوم به وفور در ایران یافت نمیشود ،بنابراین برای
ش لگیری این صنعت نیازمند واردات مواد اولیه تا

و هند ریل وارد کرده است ،افزود :با شروع تولید ریل در
ذوب آهن اصفهان قطعا مسئوالن شرکت راه آهن که دغدغه

نیز دارند حامی تولید داخل خواهند بود و دیگر اقدام به
واردات نخواهند کرد.

تجهیزات آن هستیم .از سوی دیگر نباید از مزیتهایی چون معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان در پاسخ به
انرژی ارزان که در ش لگیری این صنعت بسیار موثر است ،سوال دیگر خبرنگار ماین نیوز درباره قیمت ریل تولیدی
غافل بود ،چراکه مصرف باالی انرژی ال تری ی در تولید ذوب آهن و قیمت ریل وارداتی توضیح داد :ما در اولین
آلومینیوم از اهمیت باالیی برخوردار بوده و ی ی از پارتی که در حال تولید هستیم قیمت محصول خود را برابر با
مزیتهای ایران در صنایع معدنی ،وجود انرژی ارزان چون قیمت ریل وارداتی قرار داده ایم .از سوی دیگر هم اکنون
گاز و برق است که در زمینه آلومینیوم نیز میتواند این تمام مقاطع فوالدی دارای تعرفه هستند در حالی که واردات
صنعت را از نظر اقتصادی توجیهپذیر کند .پس در گام ریل مفمول هیچ تعرفهای نیست .امیدواریم دولت بعد از
نخست برای طی شدن این مسیر باید به سمت بیفتر در این تولید اولین پارت ریل در ذوب آهن اقدام به وضع تعرفه
صنعت گام برداشت .اگر در این صنعت به میزان کافی روی واردات ریل کند چرا که با این وضع تولید داخل قدرت
سرمایهگذاری نفود ،نباید انتظار تاثیر اقتصادی مثبتی در رقابت را با محصول وارداتی ندارد.
این صنعت را داشت.

دشتیانه افزود :در حال حاضر فوالد خام تعرفه واردات ۱1
درصد ،میلگرد و تیرآهن تعرفه واردات  ۱۲درصد و ورق
تعرفه واردات  ۹۸درصد دارد و قاعدتاً ریل که محصولی با

 ۱۱مهر ۱۹۳1
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بردارد .البته باید این موضوع را در نظر گرفت که مواد اولیه

او با بیان این ه ایران تاکنون از کفورهای مختلفی مانند چین

فراوری بیفتر است باید حداکثر نرخ تعرفه واردات یعنی

تولید ریل ذوب آهن اصفهان آغاز

شد اماین نیوز

احسان دشتیانه در گفت وگو با
خبرنگار ماین نیوز با اشاره به این ه
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان از
چندی پیش آغاز شده و در ماه جاری

 ۹1درصد را داشته باشد که ما نیز همین تقاضا را به دولت
ارائه کرده ایم.
وی ابراز امیدواری کرد که ذوب آهن می تواند در ماه جاری
نخستین پارت از ریل تولیدی خود را تحویل شرکت راه آهن
بدهد.

نیز قرار است مراسم افتتاحیه برای
این پروژه برگزار شود ،افزود :ظرفیت
تولید بخش ریل ذوب آهن در صورت
KP-PU-NL-01-049-A

تولید صرفا ریل  ۱۸۸هزار تن و در
صورت تولید ترکیبی ریل ،تیرآهن های باال پهن و تیرآهن
های سایز باال  ۱۸۸هزار تن است.
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برنامه افزایش ذخیره قطعی سنگ آهن سنگان از  ۱به بهرهبرداری هستند که مطابق آمار مندرج در پروانه ۱.1

 ۱.۱میلیارد

میلیون شغل ایجاد کرده است.

تن ماین نیوز

مدیریت اکتفاف ایمیدرو گفت :در حال کار در معدن سناگاان به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ،صبح امروز در نفست
به منظور افزایش ذخیره قطعی سنگ آهن این معادن از یاک خبری معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
آخرین آمارها از رتبه صنعت و معدن در اقتصاد کفور ارائه

میلیارد به  ۱.۱میلیارد تن هستیم.

شد.

علی اصغرزاده قوچانی در گفتوگو با خبرنگار ماایان نایاوز باا
اشاره به این ه ایمیدرو در حال حاضر چند پروژه اکتفافی در ابوئی مهریزی با اشاره به باال رفتن قیمت نفت گفت :افزایش
معدن سنگان در حال اجرا دارد ،افازود :یا ای از پاروژههاا قیمت نفت سبب شده که در سه ماهه اول سال  ۳1نرخ رشد

دوشنبه

دارد .محدوده غربی و ماحادوده مارکازی .ماا آناوماالایهاا را  ۲۳بوده و در آزادی اقتصاد در میان  ۱۰۲کفور در رتبه
اکتفاف کردیم و حاال در حال اکتفاف بیان آناوماالایهاا نایاز  ۱۱۱قرار داریم.

هستیک که در این محدودهها نیز سنگ آهن کفف کردهایم و
امیدواریم به افزایش ذخیره قطعی معدن سناگاان هساتایام.
وی افزود :پروژه دیگر ما در سنگان کاه از ساال  ۱۹۳۱باا
ژئوفیزیک هوایی در مساحت  ۱۱هزار کیلوماتارمارباعای آغااز
شد ،در نهایت  ۰۲آنومالی را به ما نفان داد که در آنها سارب
و روی ،طال ،مس و سنگ آهان کفاف شاده اسات .ماا ایان

وی ادامه داد :در شش ماهه اول امسال  ۱هزار و ۰1۹
پروانه تاسیس صادر شده که این به معنی انجام
سرمایهگذاری نیست بل ه تمایل به آن است که نسبت به ۲
ماهه سال گذشته شاهد رشد  ۱.1درصدی بودهایم .از لحاظ
میزان سرمایه نیز  11درصد رشد داشتهایم.

آنومالیها را با ی دیگر ادغام کرده و تاعاداد آناهاا را باه  ۹۳وی ادامه داد :در شش ماهه سال  ۱ ،۳1هزار  1۲۲پروانه
رساندیم .ایمیدرو از این تعداد  ۱۹آنومالی را جاهات اداماه بهرهبرداری در حوزه صنعت و معدن صادر شده که این رقم
اکتفافات برداشت و مابقی آنومالیها را به وزارتخانه تحاویال به معنی تحقق سرمایهگذاری است که نسبت به سال گذشته
دادیم تا طی مزایدههایی به بخش خصوصی واگاذار کاناد .از از لحاظ تعداد  ۱۸.۱درصد و از لحاظ ارزش سرمایهگذاری
 ۱۹آنومالی یادشده کار اکتفاف در  ۱آنومالی آهاندار را باا  ۱۱۱درصد رشد داشتهایم .در حوزه معدن نیز در بخش
سرعت جلو بردیم و ذخایر خوبی هم در آنها پیدا کاردیام کاه پروانه اکتفاف  ۹۲۱پروانه صادر شده که نسبت به سال
ذخیره کفف شده در این دو آنومالی کمتر از  ۱۸۸میلیون تان مورد پروانه صادر شده که نسبت به سال گذشته  ۹درصد
بوده است و البته کار همچنان ادامه دارد .برای بقیه محادوده کاهش داشتهایم .در بخش بهرهبرداری نیز  ۱۸۱پروانه صادر

 ۱۱مهر ۱۹۳1

هم اکنون برای اخذف پروانه و گواهی کفف اقدام کردهایام .گذشته  ۲.1درصد رشد داشتیم .در بخش اکتفاف ۱۰۸

خبرنامه صنایع معدنی

مربوط به افزایش ذخیره قطعی معدن سنگان از یک میلیارد به صنعت به  ۱.۱درصد رسیده است .این در حالی است که
 ۱.۱میلیارد تن است .در معدن سناگاان دو ماحادوده وجاود رتبه ما در سال  ۱۸۱۲در توسعه انسانی از  ۱۰۲کفور جهان
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ها نیز برای اخذ پروانه و انجام ماراحال باعادی اکاتافاافاات شده که شاهد رشد  ۱۱درصدی
بودهایم.

اقدامه کرده ایم.

معاون طرح و برنامهریزی وزیر صنعت
و معدن ادامه داد :در حال حاضر ۳۲
هزار و  ۱۹۱واحد در کفور دارای

پروانه واحدهایی که پیفرفت فیزی ی نداشتهاند را
تمدید

نمیکنیم ایلنا

پروانه تاسیس هستند که تصمیم
داریم با هماهنگی وزیر صنعت ،پروانه
واحدهایی که هیچ گونه پیفرفت

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت :در حال حاضر  ۰۰فیزی ی نداشتهاند را تمدید ن نیم تا آمار ما شفاف شود.
هزار واحد صنعتی و معدنی در کفور دارای پروانه
Pg. 4
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وی با اشاره به واحدهای فعال در بخش صنعت و معدن در میشود.
کفور گفت :در حال حاضر  ۰۰هزار واحد صنعتی و معدنی در
کفور دارای پروانه بهرهبرداری هستند که مطابق آمار مندرج
در پروانه  ۱.1میلیون شغل ایجاد کرده است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به نقش این وزارتخانه در برنامه
شفم توسعه کفور گفت :سهم این وزارتخانه در این برنامه
باال بردن ارزش افزوده صنعت از  ۱۲.۱درصد به ۱۱.۰

ابوئی در مورد میزان واردات در پنج ماهه اول سال  ۳1درصد و رسیدن نرخ رشد صنعت از  ۱۸.۱به  ۱۱درصد
گفت :میزان واردات ما  ۱۹میلیون تن به ارزش  ۱۲.۱۸۸است .در بخش جذب سرمایهگذاری خارجی نیز هدف ما
میلیارد دالر بوده که نسبت به سال گذشه  ۲.۱درصد از نظر رسیدن به عدد  1میلیارد دالر است ضمن آن که در طول این
وزنی و  ۱.۱درصد از نظر دالری کاهش داشته است .در برنامه باید  ۱1درصد واحدهای صنعتی و معدنی فرسوده را
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بخش صادرات نیز  ،صادرات بدون میعانات گازی ما  ۱۱.۰بازسازی کنیم.
لحاظ وزنی  ۹1.۱درصد رشد و از لحاظ ارزش  ۱1.۹درصد
رشد داشتهایم .در بخش صادرات نیز با احتساب میعانات
گازی  1۸میلیون تن صادرات داشتیم که ارزش آن ۱۳
میلیارد دالر بوده است که در این بخش نیز از نظر وزنی
 ۱1.۲درصد و از لحاظ ارزش  ۱۸.۱درصد رشد داشتهایم.

مقاومتی گفت :ت میل طرحهای باالی  ۲۸درصد پیفرفت
فیزی ی و اجرای  ۹۲طرح ملی از وظایفی است که به عهده
این معاونت قرار داده شده است .به طوری که این  ۹۲طرح
نزدیک به  ۱۹هزار شغل ایجاد میکند و باید در سال  ۳1به
بهرهبرداری برسد از طرف دیگر در نظر داریم که  1هزار و

وی در خصوص سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و  ۱۸۸واحد نیز که باالی  ۲۸درصد پیفرفت فیزی ی
معدن ،گفت ۱۱ :طرح به مبلغ یک میلیارد دالر در این بخش داشتهاند را در  ۹۱استان کفور به بهرهبرداری برسانیم.
تصویب شده که انتظار داریم در سال جاری اجرایی شود .در این در حالی است که ما  ۰هزار طرح با این مفخصات داریم
بخش داخلی نیز تا به امروز تعداد واحدهایی که از سوی که برخی از آنها را با توجه به محدودیتها نمیتوانیم در
ستادهای استانی تسهیل کسب و کار به بانکها معرفی عرض یک سال ت میل کنیم.
شدهاند  ۹۸هزار واحد بوده که مجموع تسهیالت درخواستی
این واحدها نزدیک به  ۲هزار میلیارد تومان است .عالوه بر
طرحهای معرفی شده از سوی ستادها سیستم بان ی نیز به
 ۱۸هزار واحد صنعتی به ارزش  ۰هزار میلیارد تومان
 ۱۱مهر ۱۹۳1

خبرنامه صنایع معدنی

دوشنبه

میلیون تن بوده که ارزش آن  ۱1.۱میلیارد دالر است که از

ابوئی با اشاره به وظایف این معاونت در برنامههای اقتصاد

ت میل زنجیره تولید در صنعت فوالد زیرساخت توسعه

تسهیالت داده است.
وی ادامه داد :بنا بر اعالم بانک مرکزی در  1ماهه اول امسال

پایدار است

ماین نیوز

بانکها  1۸هزار میلیارد تومان مدیرعامل مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو با اشاره به میزان
تسهیالت

داده

است

که

شامل ذخایر معدنی در کفور و سهم یک درصدی معادن از تولید

استمهال ،تمدید و اعطای تسهیالت ناخالص داخلی ،گفت :ت میل زنجیره تولید در صنعت فوالد
جدید بوده که نسبت به سال گذشته زیرساخت توسعه پایدار است.
 ۹۸درصد افزایش داشتهایم که
متاسفانه سهم صنعت و معدن در این به گزارش ماین نیوز ،محمود نوریان با اشاره به لزوم توجه
بیفتر به ذخایر معدنی در سطح کفور اظهار داشت :ظرفیت
بخش  ۱درصد کاهش داشته است.
معادن کفور برای ثروت آفرینی و ایجاد ارزش افزوده به
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ابوئی تصریح کرد :اگر ما به دنبال قدری است که می توان سهم یک درصدی تولید ناخالص
اجرایی شدن اصول اقتصاد مقاومتی هستیم ،باید به بخش داخلی را به بیش از سه درصد نیز افزایش داد.

صنعت و معدن مانند تمامی کفورهای صنعتی بهای بیفتری
بدهیم زیرا این بخش به عنوان موتور اقتصاد کفور قلمداد وی با بیان این ه تا به امروز بیفترین توجهات در سرمایه-
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گذاری و بهرهوری اقتصادی به حوزه نفت معطوف بوده عنوان
کرد :اکنون که سخن از اقتصاد مقاومتی به میان آمده همه به
این ف ر افتادند که از روشهای دیگر و سایر بخشها برای
ثروت آفرینی در اقتصاد بهره ببرند که معادن ی ی از این
بخشها است و می توان گفت از گزینههای تحقق اقتصاد
مقاومتی است.
مدیرعامل مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو الزمه دستیابی به
توسعه پایدار و رونق اقتصادی را برنامه ریزی درست برای

صفحه شماره 6

سرمایه گذاری برشمرد و اضافه کرد :مجتمع چادرملو برای

دوشنبه

ت میلی و ارزش آفرینی در زنجیره تولیدات خود به دنبال
ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال است.
وی با تأکید بر این ه ارزش آفرینی زمانی رخ خواهد داد که از
ظرفیتهای نهفته معدنی بهرهبرداری کنیم گفت :در حدود پنج
میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در کفور شناسایی شده که
نزدیک به نیمی از آن قطعی و قابل برداشت است.
نوریان با بیان این ه میزان بهرهبرداری کفور از ذخایر معدنی

در مقایسه با سایر کفورها در استفاده از معادن خود اندک
است اضافه کرد :بخش معدن کفور با چالشهای جدی برای
بهرهبرداری و ارزش آفرینی روبهرو است که این مسائل
موجب کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و ایجاد ارزش
افزوده در صنایع معدنی می شود .وی ادامه داد :با این وجود
مجتمع چادرملو در ت میل زنجیره صنایع فوالد اقدام کرده و
به زودی شاهد بهرهبرداری از مجتمع فوالدی چادرملو خواهیم

مدیرعامل مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو ،ت میل زنجیره

 ۱۱مهر ۱۹۳1

بود.

خبرنامه صنایع معدنی

دستیابی به این اهداف مهم با سرمایهگذاری در صنایع

تولید در صنعت فوالد را از زیرساخت های توسعه پایدار
دانست و اظهار داشت :ت میل و توسعه ظرفیت گندلهسازی
اردکان ،بهرهبرداری از مجتمع فوالد ثامن ،آهن اسفنجی و
احیای مستقیم از طرحهای در دست اقدام مجتمع چادرملو
برای ت میل زنجیره تولید در کفور است.
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