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اعالم آمادگی سرمایه گذار برای تولید
پی وی سی از کک در طبس

6

گزارش
پنجشنبه 26مهر 8 . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۶

نهایی شدن قرارداد حمل زغال

گروه گزارش  -برای اولین بار در کشور طرح تولید پی وی سی از
کک در طبس مطرح شد که گروه صنعتی پارس به عنوان سرمایه
گذار این پروژه اعالم آمادگی کرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس با بیان این که پی وی سی از
صنایع مادر در پتروشیمی و محصولی استراتژیک است که چرخ
ده ها کارخانه دیگر به وسیله آن میچرخد افزود :با توجه به این که
این ماده در صنایع تولیدی پرکاربرد است ،میتوان از آن در تولید
بسیاری از مواد مصرفی زندگی از جمله سقف ،دستکش ،پنجره،
چکمه ،کفش ،میز ،روکش تقویم ،جلد گوشی ،فاکس ،لوله و
بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.
به گفته وی پی وی سی از نفت خام گرفته میشود و هزینههای
تولید آن باالست و شاید برای دولت و سرمایه گذار بخش
خصوصی سودآوری نداشته باشد.
همچنیندردنیاچندکشوربهغیرازنفتخامباهزینهبسیارپایین
و سودآوری چندین برابر ،از کک ،پی وی سی میگیرند.
این مسئول ادامه داد :پیشنهاد دهنده این طرح از مهندسان
صنایع پتروشیمی کشور است که فروردین امسال با صاحب
هلدینگ پارس از کارخانه کک طبس بازدید کرد.
متعاقب قبول پیشنهاد تولید پی وی سی از کک توسط صاحب
هلدینگ پارس ،در مرداد ماه با هماهنگی استانداری بازدیدی از
سه واحد تولیدی پی وی سی از کک بندر شانگهای چین داشتیم
که در آن جا با کامیون زغال سنگ برای کک میآوردند و سپس
خط تولید پی وی سی بود ،در صورتی که معادن زغال سنگ را
در کنارمان داریم.
«طالئی مقدم» با بیان این که حدود  50هزار واحد تولیدی می
تواند از پی وی سی استفاده و ایجاد اشتغال کند افزود :اشتغال
مستقیم در کارخانه پی وی سی  300نفر و واحدهای تولیدی
که از این صنعت مادر میتوانند استفاده کنند شاید چندین هزار
واحد تولیدی باشد که بیش از  16هزار اشتغال غیر مستقیم
ایجاد میکند.
به اعتقاد وی ،این صنعت کاری بزرگ و بیشتر شبیه معجزه است
و اشتغالهای غیر مستقیم نه تنها برای منطقه بلکه میتواند برای
استان و بخشی از کشور اشتغال ایجاد کند.
فرماندار ویژه طبس گفت :حدود دو و نیم میلیون تن در سال در
خاورمیانه به پی وی سی نیاز داریم که فقط یک میلیون تن تولید و
یک و نیم میلیون تن آن خارج از خاورمیانه وارد میشود.
وی ادامه داد :تا سال  1404این میزان به  3.7میلیون تن می
رسد اما افزایش تولید نخواهیم داشت و اگر طبس بتواند در این
زمینه ورود کند و طبق برنامه سرمایه گذار در سال  1401پی
وی سی آن به بهره برداری برسد نه تنها برای کشور بلکه میتواند
بخشی از نیاز خاورمیانه را هم تامین کند.
به عالوه چهارشنبه گذشته جلسهای با مدیران استان داشتیم که
به خوبی همراهی کردند و سرمایه گذار اعالم آمادگی کرده است
و مشغول بررسی جانمایی طرح هستیم.
همچنین طرح توجیهی آن در جلسه آورده شد و میزان آب ،برق و
گاز و خدمات مورد نیاز را اعالم و دستگاه خدمات رسان در استان
در جلسه اعالم آمادگی کردند.
دیگر این که بدون این که زغال سنگ طبس با زغال سنگ دیگری
ترکیب شود میتوان برای پی وی سی از آن تولید کرد.

بهرهبرداریازککطبس
بهروزشمارافتاد
فرخ نژاد
بهره گیری مسئوالن کارخانه کک طبس از سرمایه
و مدیریت بخش خصوصی در این صنعت جوار
معدنی قطب زغال سنگ کشور سبب شد تا ضمن
رهایی از گرفتاری های دریافت تسهیالت بانکی
برای تامین منابع مورد نیاز راه اندازی ،با ورود
بخش خصوصی قراردادها به منظور تامین مواد
اولیه با سه بخش منعقد شود طوری که یکی از این
بخش ها از  18مهر ماه حمل زغال را به کارخانه
آغاز کرده است.
ورود به فاز حرفه ای و تخصصی مدیران این
کارخانه سبب شد تا هر چند زمان دقیقی را
نتوانند برای افتتاح رسمی کارخانه اعالم کنند
اما همین گام های مثبت نشان از این دارد که در
آینده ای نه چندان دور به طور حتم در کوره های
آن باکیفیت ترین کک تولید تا عالوه بر تامین نیاز
داخلی به خارج نیز صادر شود.
آن طور که مدیر شرکت کک طبس به «خراسان
جنوبی» می گوید :برای تامین زغال یا همان ماده
اولیه تولید کک از  18مهر ماه حمل زغال سنگ از
معادن زغال سنگ پروده طبس آغاز شده است که
هر گاه به ذخیره مطمئنی یعنی در حد  20هزار تن
رسید بتوان به مراحل بعدی که همان افزایش دما
و تولید است گام نهاد .مهندس«خدام الحسنی»
اشاره ای به نهایی شدن انعقاد قراردادها از سه
محل برای تامین زغال سنگ کارخانه کک طبس
دارد که این سه بخش شامل معادن پروده ،مزینو
و شمال کشور است اما به گفته او مشکالتی که در
حوزه حمل و نقل وجود دارد سبب شده است تا کار
حمل از شمال کشور به موقع انجام نشود.
وی نیاز کارخانه کک را به زغال سنگ برای دو
کوره فعلی در سال حدود  200هزار تن اعالم
می کند و ادامه می دهد :براساس قراردادهای
منعقد شده قرار است  100هزار تن آن از معادن
پروده و  100هزار تن دیگر از شمال کشور و
معادن مزینوی طبس تامین شود که  50درصد
مواد معادن پروده در حال حمل به کارخانه است.
او با بازکردن پرانتزی به این موضوع اشاره می کند
که در این مدت برای هموارتر شدن مسیر بهره
برداری پروژه تالش های زیادی انجام شدکه شاید
به چشم نیاید اما سبب شده است تا راه اندازی
کارخانه حداقل برای دو سال جلو بیفتد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
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ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

اﻣﺮوز ﻪﺗﻤﺎمﺷﻮد،ﻫﻔﺖﻫﻔﺘﻪازﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪنﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻣﻨﻄﻘ
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ﺑﺎﭘﻴﺎﻣﺑﻪﺷــﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﻪﻣــﺎﺑﮕﻮﻴﺪدراﻦ
ﻣﺪتدرﺣﻞﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ»ﻧﻘﺶــﺎب«ﭼﻘﺪرﻣﻬــﺎرتﭘﻴﺪا
ﺮدهاﺪ؟ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ»ﻧﻘﺶﺎبﻗﺮﻨﻪ«راﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺪﺣﻞ ﻨﻴﺪ؟
دوﺷﻨﺒﻪ»ﻧﻘﺶﺎب ُﺟﻔﺖ«راﻣﻌﻤﻮﻻﺣﻞﻣ ﻨﻴﺪ؟ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﭼﻄﻮر؟!ﺑﺎﻫﻤﻴﻦ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺪارﺗﺒﺎطﺑﺮﻗﺮار
ﻨﻴﺪﺎﻧﻪ؟!
ﺑﺎﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮوﺳﺎدهﺗﺮﻣﺜﻞ»ﻧﻘﺶﺎبﺷﻤﺎره«
ﻪﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﺷﻮدرواﺑﻂﺗﺎنﭼﻄﻮراﺳﺖ؟ﺎﻣﺜﻼ
»ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻪ ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ وﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺎناﻦﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪاﺳﺖ.
ﻓ¥ﺮﻣ ﻨﻴﺪﺑﻪﻗﺪرﻣﻬــﺎرتﭘﻴﺪا ﺮدهاــﺪ ﻪﺑﺘﻮاﻧﻴﺪﻓﻴﻠﻢ
آﻣﻮزﺷ ازﺗﺠﺮﺑﻴﺎتﺗﺎندرﺑﺎرهﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪوﺑﺮاﺑﻘﻴﻪ

صنعت به چرخه تولید مشروط به تامین ماده اولیه
آن است که باید از خارج تامین شود و نیاز به ارز
دارد و در نابه سامانی ارزی و اقتصادی که کشور
با آن رو به روست نمی شود امیدی به باز شدن گره
راه اندازی این کارخانه و بهره برداری از آن در
هفته دولت داشت.
آن طور که معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس
گفت :آن چه نیاز ماده اولیه کارخانه کک طبس
است زغال سنگی است که میزان گوگرد آن
باید تا هفت دهم باشد اما ماده معدنی که در این
شهرستان وجود دارد گوگردش بین یک و سه تا
یک و شش دهم است به همین دلیل باید این ماده
اولیه از خارج کشور تامین شود.
مهندس سید «مهدی طالیی مقدم» افزود :با این
که روند راه اندازی این کارخانه به اتمام رسیده
اما به دلیل محدودیت های ارزی و تحریم هایی
که رخ داده ،افتتاح آن در هفته دولت مشروط به
تامین ماده اولیه است .ضمن این که اگر امکان
تامین زغال سنگی که کارخانه کک نیاز دارد در
داخل کشور وجود داشته باشد به طور حتم این
اقدام انجام خواهد شد .این روزنامه  20اسفند
سال گذشته نیز با انتشار مطلبی با عنوان «چالش
جدید در بهره برداری پس از دو سال وعده  /گره
ارزی کک طبس» پیگیر علل به تعویق افتادن راه
اندازی این کارخانه شده است.
در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که دو
سال است کارخانه کک طبس در فهرست پروژه
های افتتاحی خراسان جنوبی قرار گرفته است

اما در این مدت هر زمانی که برای افتتاح کارخانه
اعالم شده بنا به دالیلی به تعویق افتاده است و آن
طور که مدیر عامل جدید آن به «خراسان جنوبی»
گفت :اکنون چوبی که الی چرخ راه اندازی آن
قرار گرفته ،تامین منابع ارزی مورد نیاز برای
تهیه زغال سنگی است که باید از خارج تهیه شود
و تا این منابع ارزی تامین نشود خبری از افتتاح
کارخانه کک طبس نیست.
مهندس«خدام الحسینی» با بیان این که برای حل
مسائل فنی و تکنیکی کارخانه نگرانی وجود ندارد
افزود :تا وقتی مسائل مربوط به اقتصاد و تامین
سهم زغال سنگ خارجی به جایی نرسد نمی توان
کاری انجام داد.

• •نیاز  10میلیون یورویی

وی ادامه داد :حدود  10میلیون یورو برای تامین
زغال سنگ خارجی کارخانه نیاز است که باید
بانک صنعت ،معدن و تجارت این ارز را تامین کند.
وی در آن تاریخ ابراز امیدواری کرد :امسال این
منابع تامین و کارخانه کک طبس گرم شود.
بنابراین گزارش سال  91عملیات اجرایی
کارخانه کک در قطب زغال سنگ ایران (طبس)
به عنوان یکی از صنایع باالدستی و چرخه صنعت
فوالد آغاز شد و سال  95نیز این کارخانه جزو سه
پروژه اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی بود که
باید تا پایان همان سال به بهره برداری می رسید.
اما ابتدای اسفند سال  95مدیر عامل سابق این
کارخانه به «خراسان جنوبی» گفت :بهره برداری
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به گفته وی مدیران جدید کارخانه تصمیم گرفتند
به سمت ورود سرمایه و مدیریت بخش خصوصی
بروند و این تغییر راه و روش سبب شد دیگر نه
دغدغه تامین منابع و نه گرفتاری های بانکی را
داشته باشند .به عالوه با تدبیر انجام شده چون
منابع مالی کارخانه به پایان رسیده بود با پیش
پرداختی که بخش خصوصی داشت توانستیم
کارهای باقی مانده و زیربنایی را به سرانجام
برسانیم .این مسئول اشاره ای به طی کردن روند
اداری و عادی کار جدا از موضوع های مختلف
دارد و می افزاید :ورود به فاز حرفه ای و تخصصی
سبب شد تا دیگر از گرفتاری های طوالنی دریافت
تسهیالت که حداقل دو سال زمان می برد خالص
شویم و بتوانیم شروع حمل زغال به کارخانه و
ادامه کار تولید را داشته باشیم .وی به دلیل نابه
سامانی بازار و دیگر مشکالت ،زمان دقیقی را
نمی تواند برای تست ها و افتتاح رسمی پروژه
اعالم کند .او می گوید :در این شرایط هزینه های
گرم نگه داشتن کوره ها پولی از جیب رفته است،
در حالی که روزانه برای گرم نگه داشتن کوره ها
 20تا  30تن زغال نیاز است به همین دلیل تالش
مدیران کارخانه بر این است که هر چه زودتر آن را
راه اندازی کنند طوری که اگر یک روز زودتر وارد
فاز تولید شوند به نفع آن هاست.
دیگر این که به طور حتم باید با وارد شدن کارخانه
به فاز تولید ،ککی تولید شود که برند باشد و عالوه
بر تامین نیاز داخل قابلیت صادرات داشته باشد.
«خراسان جنوبی» بنا به تعهدی که برای کمک
به توسعه استان دنبال می کند تاکنون سلسله
گزارش هایی را درباره این صنعت در جوار معدنی
زغال سنگ طبس منتشر کرده است که آخرین
مطلب آن به  13مرداد امسال برمی گردد .در
گزارش درج شده با عنوان« افتتاح مشروط
کارخانه کک طبس در هفته دولت!» به این
موضوع اشاره شد که با گذشت شش سال از
آغاز عملیات اجرایی پروژه کارخانه کک طبس
به عنوان یکی از صنایع جوار معدنی قطب زغال
سنگ کشور به دلیل اتمام عملیات اجرایی آن،
همه امیدها به این بود که این کارخانه در یکی از
مناسبت های مهم کشور مانند هفته دولت یا دهه
فجر به بهره برداری برسد ،این در حالی است که
در کمتر از یک ماه مانده به هفته دولت ،ورود این

ﺳﻮدو ﻮرا ﻪﺗﺎﺑﻪﺣﺎلدروبﺳﺎﺖ1sargarmi.irﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه
دﺪهاﺪ؟اﻦﻓﻴﻠﻢﻫﺎﺑﻪﻧﻈﺮﺗﺎنﭼﻄﻮرﺑﻮده؟آﺎﺑﺎﻋﺚآﻣﻮزشﺷﻤﺎ
ﺷﺪهاﺳﺖﺎﻧﻪ؟!ﻣﻨﺘﻈﺮﭘﺎﺳﺦﺷﻤﺎﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫـﺎ ﻣﺮﺑﻌـ و
ﻣﺴﺘﻄﻴﻠ ،ﻪ ﻋﺪدﺷﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖﺷﺎن
را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘـﻪ در ﻫﺮ
ﻣﻌﻤـﺎ را ﺸـ ﻨﻴـﺪ .اﮔـﺮ ﻤـ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ ﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¥ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¥ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¥ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¥ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¥ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

از کارخانه کک طبس به دلیل تامین نشدن برق و
نبود فناوری راه اندازی ژنراتورهای وارداتی آن از
چین ،به سال  96موکول شد .بعد از آن مهندس
«شهرکی» رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هم در جمع خبرنگاران اظهار کرد :کارخانه کک
طبس در سه ماه ابتدای سال  96وارد چرخه تولید
می شود .اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در گفت وگو با خبرنگار ما افزود :فاز اول کارخانه
فوالد قاینات و کک طبس که جزو پروژه های کالن
اقتصاد مقاومتی در استان و از برنامه های سال
گذشته بود به احتمال زیاد شهریور  96به بهره
برداری می رسد .آخرین خبر درباره بهره برداری
از این واحد تولیدی در طبس هم که در روزنامه
«خراسان جنوبی» منتشر شد به  30شهریورسال
قبل برمی گشت و آن طور که مدیر عامل سابق
کارخانه گفت 20 :آذر امسال کارخانه کک طبس
در چرخه تولید قرار می گیرد اما در این تاریخ هم
قول مسئوالن برای بهره برداری از کارخانه محقق
نشد و به سال قبل هم نرسید.
مهندس«سیف الدینی» این خبر را هم بیان
کرد که سوم مهر ماه مرحله مقدماتی پیش گرم
و هجدهم این ماه هم مرحله پیش گرم برای راه
اندازی به طور کامل در  20آذر ماه انجام می شود.
به گفته وی کارخانه کک طبس یکی از سه طرح
اقتصاد مقاومتی استان است که با  400میلیارد
تومان سرمایه گذاری تا پایان سال  95به مرحله
بهره برداری می رسد و با انجام این کار هزار و
 200نفر مشغول به کار می شوند.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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