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"الصناعة": 200 ملیون جنیھ إلنشاء مراكز لوجستیة
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افتتح منیر فخري عبد النور، وزیر الصناعة والتجارة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة، أحدث مركز دعم لوجستي "أو سي إل"

لتخزین وتوزیع المنتجات الصناعیة باستثمارات مصریة - أوروبیة بقیمة 200 ملیون جنیھ برفقة الدكتور رضا عبد السالم،

محافظ الشرقیة، وبیرنیل داھلر، سفیرة الدنمارك بالقاھرة، الیوم األحد.
 

وقال عبدالنور، إن الوزارة تضع على رأس أولویاتھا إنشاء المراكز اللوجستیة المتخصصة في مختلف المدن والمناطق الصناعیة

إلیجاد منافذ تخزین وشحن وتوزیع جمیع المنتجات الصناعیة، الفتا إلى أن ذلك سیساھم في زیادة قدرة المصانع على تصریف وبیع

منتجاتھا.

 

وأضاف الوزیر، أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستیة یساھم في زیادة إقبال المستھلك المصري على منتجاتھ الوطنیة، حیث تعد ھذه

المراكز منافذ بیع مباشرة للمستھلكین إلى جانب تسھیل عملیة شحن وتصدیر المنتجات المحلیة لألسواق الخارجیة.

االقتصاد/ االقتصاد /

Advertisements
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الزمالك یرفض رحیھ نجمھ "المجمد"

 منذ أقل من نصف ساعة

فضیحة تھز "ماسبیرو".. مذیعة تجمع بین زوجین
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