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)۰۰:۴۲-۰۱/۱۱/۰۳(سنگآهنمزایدهبرندهآهنذوب

ش : کهردنیایاقتصاد را مهمی مالی رویدادهای هفته، روز دومین در فرابورسی و بورسی گزارشرکتهای کدال سامانه در است داده خ

ش با غذا تامین قرارداد تمدید از «گدنا» اساس، این بر ورکردند. قرارداد جزئیات «کتوسعه» و «کباده» داد؛ خبر گالیکول پارس کت

کا بانکرفاه شکایات نتیجه خصوص در «دحاوی» کردند؛ افشا را خود ازرمزایده «شستا» و «زفجر» «خراسان»، گفت؛ خود علیه گران

از بیش تغییر «چکا30دالیل نهایت در و گفتند خود درآمد واگذاردرصدی برای خود قصد از ط15یرن» از آپارتمان برواحد یرگزاریق

داد.خبرمزایده

ش بهرهبردار«ذوب»: مزایده در شدن برنده از اصفهان ذوبآهن شرکت اساس این بر داد. خبر ققنوسیک سنگآهن معدن مذکورری کت

مدت به مبنای6میتواند بر استخراج از پس سنگآهن مبلغ و کند استخراج ققنوس معدن از تن یکمیلیون میزان به ساالنه و سال

پالس123 سنگآهن فروش قیمت عیارردرصد ش60ی این حساب به و محاسبه معدن محل کلردر حاضر حال در میشود. منظور کت

میشود.پیشبینیآتیسال6برایتومانمیلیارد146وهزار16میزانبهفعلیخهایرنمبنایبرمبلغ

ش تور«گدنا»: و تهیه دناآفزکت غذای شریع اساس این بر داد. خبر مهم یکقرارداد انعقاد از فدک مورین ابالغیه موجب به مذکور خرکت

بهمن کا1401اول موردنیاز غذای تامین قرارداد شر، کارکنان روز از اعم هفته روزهای تمام در گالیکول پارس تارکت از تعطیل و اولری یخ

مبلغ1401آذر قرارداد تمدید این محل از خصوص این در است. کرده تمدید یکسال مدت به و46را و440میلیارد درآمد تومان میلیون

است.شدهبرآوردمالیاتازقبلسودتومانمیلیون502ومیلیارد6وتمامشدهبهایتومانمیلیون941ومیلیارد39

ش شر«کباده»: اساس این بر کرد. افشا را مهم یکقرارداد مفاد استقاللآباده نسوز خاک تولید و تهیه کهرکت کرد عنوان مذکور کت

ساعت در «کباده» هیاتمدیره دوم و بیست جلسه مو17طبق شنبه دفتر1401آذر26خرروز محل در هیاتمدیره اعضای کلیه حضور با

راهاندازکرم موضوع پیرامون نظر تبادل و بحث از پس خزی، شد مقرر سنگشکن، متری راهاندارید و نصب و اجرا سنگشکنزیال، ی

ت صورت به سیار تشرمدل شرک به قرارداد عقد قالب در مبلغریفات به البرز بنیان پوالد و9کت شود374میلیارد واگذار تومان میلیون

میشود.پرداختفروشندهبهمرحله4درمذکورمبلغکه

ش شر«دحاوی»: در که را مهمی رویدادهای الحاوی شرکت اساس این بر کرد. اطالعرسانی است، افتاده اتفاق دلیلرکت مذکور کت

از بیش رشد افزایش محصوالت30اصلی حذف را خود درآمد کازدرصدی بانکرفاه شکایات خصوص در همچنین دانست. گرانریانده

ش کامل تعهدات عدمایفای بر تعرمبنی به بانکمذکور کتبی رضایت شدزکت، منعکس پروندهها در و اعالم تهران استان حکومتی یرات

کردهاند.اعالمبانکهابهخطابراحسابهامسدودیرفعنامهحکومتییراتزتعشعبو

ن تغییرات توجه با و است تکمیل حال در مذکور ساختمان که کرد عنوان هم امیددارو ملک خصوص در افزایشر«دحاوی» و بازار خ

افزایش میان، این در شد. خواهد انجام سند انتقال تکمیل محض به بنابراین بوده همراه تاخیر با کمی پروژه حاشیه7قیمتها درصدی

و خالص د47سود حسابهای همچنینردرصدی است. فروش افزایش به مربوط گزارش ابتدای توضیحات به باتوجه «دحاوی» یافتنی

سفارشگذارش به اقدام اولیه مواد تامین برای خود فروش و تولید افزایش سیاست براساس آخررکت در است. کرده پیشپرداخت و ی

ن تغییر عدمافشای دالیل خصوص در شر«دحاوی» محصوالت فروش سالرخ در ن1401کت افزایش میزان محصوالترو از گروه هر خ

ه افزایش آن تبع به و دستمزد و حقوق مصوب افزایش جمله از تورمزا، عوامل به توجه با که کرد قیمتزعنوان رشد مواد، ینههای

است.شدهاعمالنهاداینمجوزباومیپذیردصورتدارووغذاسازماننظارتتحتفرآوردههای
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کشاور دامپروز«زفجر»: و ازری بیش تغییر دالیل افشای خصوص در اصفهان فجر دوره30ی برای خود عملیاتی سود ماه9درصدی

به افزایش1401آذر30منتهی که کرد عنوان قبل سال مشابه دوره به دلیل110نسبت به عمدتا قبل، دوره به نسبت عملیاتی سود درصدی

است.یردامپرومصرفیمواددرمصرفینهزهبهینهکردنوشیرفروشخرنافزایشهمچنینوعلوفهوپستهتولیدافزایش

از بیش افزایش دالیل مورد در خراسان پتروشیمی حدود30«خراسان»: افزایش که کرد عنوان قبل دوره به نسبت خود درآمد درصدی

به64 منتهی مالی دوره عملیاتی سود ش1401آذر30درصدی صادراتی عملیاتی درآمدهای افزایش دلیل به قبل دوره به کت،رنسبت

ن افزایش نیز و محصوالت جهانی قیمتهای هرافزایش افزایش بهرغم ارز، حدودزخ رشد همچنین است. بوده تولید /4ینههای

سرمایهگذا3 بهردرصدی منتهی مالی دوره بلندمدت سپردههای1401آذر30یهای از بخشی انتقال از ناشی قبل مشابه دوره به نسبت

است.بودهبهاداراوراقسایردربلندمدتیرسرمایهگذابهکوتاهمدتبانکی

ش نتیجهر«کتوسعه»: از کوثر معادن و صنایع توسعه اساسآکت این بر داد. خبر معادن پیمانکار شناسایی مزایده دوم مرحله گهی

ار امتیاز نصاب حد که کازمتقاضیانی شامل کردهاند، کسب اول مرحله در را مالی و فنی شرقیریابی اکب2گاه حسین دربچاه ی،رمعدن

غربیرکا ش3گاه دربچاه معدنرمعدن همچنین و تقوی حافظ و لرستان نصر جهاد آ3کت ازرسروحی، که هستند نوربخش و یانفر

شدهاند.صالحیتاحرازمالیوفنییابیزارلحاظ

واگذا از سبزوار الر سیمان ش17یر«سبزوا»: سهام شزکتردرصد اساس این بر داد. خبر خود سرمایهگذاریرمجموعه درصد مذکور یرکت

ش در اسراررخود نگین بنای محکم ش(کت که را ازرسهامیخاص) است غیربورسی به9/50کتی تا9/33درصد در 1401دی28یخردرصد

است.دادهکاهش

ش سرمایهگذار«شستا»: ازرکت بیش تغییر دالیل افشای خصوص در اجتماعی تامین دوره30ی به نسبت عملیاتی سود درصدی

مالی دوره عملیاتی سود که کرد عنوان قبل سال به6مشابه منتهی میاندورهایرش1401آذر30ماه مالی گزارش طبق مذکور کت

قبلهحسابرسینشد( سال مشابه دوره به نسبت فروش66) از حاصل سود افت دلیل به عمدتا فوق کاهش که داشته کاهش درصد

است.بودهیهارسرمایهگذا

شر«چکا فروشرن»: از ایران کارتن «چکا15کت اساس این بر داد. خبر مزایده صورت به خود آپارتمان بهرواحد نسبت دارد نظر در ن»

و15فروش یکهزار کل مساحت به خود به متعلق آپارتمان ط259واحد از فردوس باغ پروژه در واقع کند.رمترمربع اقدام مزایده یق

مدت ظرف میتوانند کا7متقاضیان تارروز از انتشارری برایآیخ شآگهی شرایط از دبیرخانهرگاهی به محل از بازدید و مزایده در کت

کنند.مراجعهکترش

تا از که کرد عنوان خود سهم قیمت نوسان خصوص در میهن بیمه گزارشگر«میهن»: بهریخ منتهی دوره مالی صورتهای که قبلی 30ی

است.ندادهخرکترشعملکردیامالیوضعیتدربااهمیتیتغییرفعلیمقطعتاشدمنتشر1401آذر

سنگآهنایدهمزبرندهآهنذوباقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزساآمادهگاهرکااتوماسیونسیستمرسانیروزبهشد؛انجامموفقیتبااصفهانآهنذوبدر
۰۲-۱۶:۳۵(

بازسا عملیات : مانیتوزاقتصادوتجارت و اتوماسیون سیستم رسانی روز به و فرمانری اتاق روشنایی و سارکاOP-2ینگ آماده مدیزگاه در اولیه مواد اجراآیتری موفقیت با گلومراسیون
گرفت.رقرایربردابهرهموردوشد

ش سرفرهاد کاریعتی سارپرست آماده مدیزگاه اولیه مواد تشآیتری به خبر این اعالم با گفت:رگلومراسیون و پرداخت اقدام این یح

مانیتو فرمانرسیستم اتاق سارکاOP-2ینگ آماده بعضزگاه و غیرمناسب جانمایی و اپراتور کافی تسلط عدم دلیل به اولیه مواد کابلی ًا

مکرر کار، روی های دستورکشی در مشکل این رفع و اصالح دلیل همین به که بود ای عدیده مشکالت دارای و مواجه سیستم قطعی با ًا

گرفت.قرارکار

کنت انجام و بهتر دسترسی منظور به افزود: باروی مسیرهای کلیه بر نظارت و تولید آماده مواد ارسال فرآیند به اپراتور دقیق ورگیرل ی

کا پیشگیرتجهیزات حفظ ضمن بارگاه مسیرهای توقف از برگیری انتقال قبیل از اقداماتی تولید، آماده مواد ارسال مراحل و ،UPSقری

دیسپاچ و تلفن ارتباطی خطوط بینی پیش و ایجاد سلکتور، کشی تصویررکابل انتقال کابل مانیتورهایHDMIی، largجهت screen

گرفت.رقرایربردابهرهموردوشدانجامممکنزمانینرکمتدرتجهیزاتاینمربوطهیزهایرپنصبهمچنینو

کردنرش اضافه کرد: خاطرنشان تصویرsplittorیعتی خروجی از رویKVMبعد بر همزمان تصویر چند نمایش جهت مربوطه های

بز طرمانیتورهای این مزایای دیگر از کوچک و امیدوارگ و است بردارح بهره واحد این همکاران تالش و همت با نزدیکریم آینده در ی

باشیم.هاسیستممدرنیزاسیونتحققوارتقاءباعثتاشوداجراءبخشهایفرماناتاقدیگردرپروژهاین

شد.استانداردآننورشدتومجهزجدیدروشناییهایپنلبهگاهرکااینسقفیروشناییمراحلاینطیدرکرد:کیدأتوی

ب اتوماسیون، های شاخه تالشگران است؛ ذکر مدیرشایان تکنولوژ و همکاآیترق پروژه این اجرای در مشارگلومراسیون و فعالری کتی

داشتند.

روزرصدسرعت،عصراقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمااقتصادی،صفحهیرخبپایگاهدیگر:منابع

یرپایدادربنیادیننقشقطعاتیزسابومیکرد:حرمطمعدندنیایبااختصاصیگفتگویدرشادگانفوالدمدیرعامل
)۰۸:۱۸-۰۱/۱۱/۰۳(داردکشورفوالدصنعت

ش معدن-مدیرعامل ساردنیای بومی گفت: شادگان فوالد صنعت کشورزکت فوالد صنعت پایدار توسعه در بنیادین و مهم نقش فوالدسازان، نیاز مورد تجهیزات و قطعات تامین و ی
دارد.

تکنولو توسعه افزود: معدن دنیای خبرنگار با اختصاصی گفتگوی در کهزادی بزژحسین امید اشتغالزایی و روز دانش به دستیابی گیری،

شود.منجرکشورفوالدصنعتبالندگیوایرانیجوانانجذببهتواندمیاینومیآوردوجودبهکشورمتخصصانوجوانانبرای

ش سارمدیرعامل بومی و خودکفایی یادآورشد: شادگان فوالد صنعت فراهمزکت کشور در را فوالد صنعت توسعه زمینه تجهیزات ی

باشیم.ماکشوردرصنعتاینبیشتریرباروویرپایداشاهدتاشدخواهدسبباینومیکند
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سا بومی اهمیت به اشاره با شزکهزادی در تجهیزات ازری یکی شادگان فوالد افزود: شادگان فوالد شزکت های مجموعه فوالدریر کت

سا بومی های زمین در توانسته خوزستان فوالد و است صنعتزخوزستان در خودکفایی اقدامات این پیشرو همواره کشور در قطعات ی

باشد.کشورفوالد

ش عامل شرمدیر اینکه بیان با شادگان فوالد سند شرکت تبع به نیز شادگان فوالد سارکت بومی در خوزستان فوالد قطعاتزکت ی

قطعات تاکنون گفت: است، بوده پیشقدم سازهمواره بومی خوزستان فوالد هلدینگ مجموعه در ثمرزیادی به نیز آن نتایج و شده ی

است.نشسته

استرات قطعات و تجهیزات از یکی که کاتالیزها دانند می صنعتگران افزود: خوزستانژکهزادی فوالد در اکنون هم است فوالد صنعت یک

است.ماکشوربرایصنعتایندرگیربزافتخاراینواستشدهیزسابومیاًلکام

سانت کمپرسورهای تولید زمینه در شادگان فوالد افزود: ساروی بومی زمینه در خوبی اقدامات برایزیفیوژها و است داده انجام آن ی

دهیم ادامه همچنان صنعت توسعه برای را مسیرها این اگر و است شده ساخته قطعه این شادگان فوالد در کشورمان در بار نخستین

ببینیم.کشورفوالدصنعتاینبرایراروشنیآیندهمیتوانیم

با همچنان یادآورشد: شادگان فوالد در زمستان فصل در گاز قطعی وضعیت بر مبنی معدن دنیای خبرنگار سوال به پاسخ در کهزادی

اهمیت خود تولید روند تداوم به ولی هستیم مواجه گاز قطعی و خودزکمبود تولید خطوط توانیم می که آنجا تا و هستیم قائل یادی

کرد.نخواهیممتوقفرا

ش تالشرمدیرعامل در همچنان ولی داشتیم تولید در را تناژ کاهش گاز قطعی علت به که هرچند اظهارداشت: شادگان فوالد صنعت کت

دهیم.ادامهشادگانفوالدکترشدرخودفوالدیمحصوالتتولیدروندبهکههستیم

)۱۰:۳۵-۰۱/۱۱/۰۱(یستزمحیطازحفاظتبهدانشبنیانرویکردواصفهانآهنذوب

خب انررپایگاه ذاتی صورت به فوالد صنعت جمله از و -صنعت نیوز معدن کنتژی برای که است این مهم اما است آالینده و شود.ریبر انجام الزم اقدامات آالیندگی روز29ل ماه دی
است.اقداماتاینبررسیبرایفرصتیپاک،هوای

انر ذاتی صورت به فوالد صنعت جمله از و -صنعت نیوز معدن گزارش کنتژبه برای که است این مهم اما است آالینده و آالیندگیریبر ل

است.اقداماتاینبررسیبرایفرصتیپاک،هوایروزماهدی29شود.انجامالزماقدامات

محیط و بهداشت مدیر حسینی اصفهانزحمید آهن ذوب خب28یست ویژه گفتگوی در ماه اقداماتردی به اصفهان سیمای یستزی

پرداخت.هاآالیندگیلرکنتدرصنعتیعظیممجتمعاینبنیاندانشرویکردجملهازومحیطی

به متصل آن فرایندهای تمام ابتدا از و است شده تاسیس مهندسی و فنی محاسبات و مطالعات با اصفهان آهن ذوب گفت: وی

است.یافتهبهبودآنهاعملکردوشدهیزنوساوروزبهمداومصورتبهتجهیزاتایناست.بودهمحیطییستزتجهیزات

ش تنها پیش چندی تا اصفهان آهن ذوب اینکه به اشاره با اخیرروی و کند می تولید فوالد بلند کوره شیوه با ایران در که بود یککتی ًا

آنکهرش وجود با کشور در تولید شیوه در افتادگی تک این افزود: است، شده تاسیس روش این با نیز دیگر به70کت دنیا فوالد درصد

تح مانند دیگر مسائل وهمچنین شود می تولید بلند کوره مشکالترروش ها، صنعتیزیم عظیم مجتمع این اما است کرده ایجاد یادی

دربنیاد…نقشقطعاتیسازبومید:کرحمطرمعدندنیایبااختصاصیگفتگویدرگاندشافوالدعاملمدیرمعدن:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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ت را ایران خارجی، کارشناسان جنگ، بحبوحه در که زمان آن مسائلرحتی جمله از مختلف امور در پیشرفت از کردند، محیطیزک یست

های پروژه در ها سال این طی آهن ذوب نبود. محیطیزغافل میلیارد25یست هرهزار جملهزیال از مختلف های شیوه با و کرده ینه

است.دادهانجامارزشمندیاقداماتبنیاندانشهایکترشبایرهمکا

محیط و بهداشت بهزمدیر سنگ زغال تبدیل بلند، کوره روش به فوالد تولید شیوه فرایندهای از یکی داشت: اظهار آهن ذوب یست

کنت برای آهن ذوب دارد. ای ویژه اهمیت که است باترکک دو بخش، این آالیندگی سارل کک آنهازی از یکی که کرده بر کف را خود ی

تکنولو دیگژبا و شد ساخته روز شری این همچینین دارد. قرار ساخت مرحله در باتری شمارهرکت تکنولو3ی با نیز انداژرا راه روز یزی

نوسا دهنده نشان که چشمگیزکرد طور به آالیندگی فلکسیبل، های درب پروژه اجرای با همچنین است. بخش این در کلی درری ی

بود.داخلیدانشبرمتکیایپروژهکهشدلرکنتیزساککبخش

سا کک های دربخش شده تولید گازهای افزود: نیرویزوی در محیط، در شدن رها جای به بلند استفادهوکوره اصفهان آهن ذوب گاه

دارد.مهمیمحیطییستزاثراتوشودمییرسراسشبکهازقربوگازمصرفدرجوییصرفهباعثکهشودمیتولیدقربوشده

جا سال در پاک هوای روز اینکه به اشاره با مارحسینی همه یعنی هست، همراه « ملی اراده و عامه حقوق پاک، هوای » شعار با ی

شرایط بهبود دازبرای مسئولیت محیطی داخیریست توان بر تکیه کنونی، شرایط به توجه با کرده تالش اصفهان آهن ذوب گفت: یم،

ش با ارتباط راستا این در و بدهد افزایش تدررا به که است گرفته قرار مدنظر ها دانشگاه همچنین و بنیان دانش های شاهدرکت یج

هستیم.خوبینتایج

محیط و بهداشت دیگزمدیر بخش در آهن ذوب تجهیزاتریست در تغییر گفت: خود سخنان از اززی استفاده جمله از محیطی یست

کنت در تنها نه شده باعث ها بهترالکتروفیلتر نتایج آالیندگی صورترل توجهی قابل جویی صرفه نیز آب مصرف در بلکه شود حاصل ی

استفاده آب از قبلی تجهیزات در که چرا است آب،زگرفته مصرف در جویی صرفه زمینه در اصفهان آهن ذوب کلی طور به شد. می یادی

ط از ویژه شربه این آب مصرف و داده انجام مهمی اقدامات اطراف شهرهای پساب از استفاده طیریق که اخیر10کت درصد50سال

یابد.میکاهشهمدیگردرصد40اجرادستدرهایپروژهانجامبا،یافتهکاهش

https://www.madannews.ir/Fa/News/629737

بازاراقتصادفردا،باندیدهمالی،پولییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۲:۰۰-۰۱/۱۱/۰۲(استفوالدیکنندگانتولیدحقیردامعدنبااولیهموادتامین

گنمایی:ربز

همکا افزایش ضرورت خصوص در دیدار این حیدردر تربت شهرستان مسئولین و اصفهان آهن ذوب بین تعامل و موضوعری در یه

شد.بررسیوبحثشهرستانایندرموجودمعدنیهایپهنهازاولیهموادتامین

خبربانروزاخباربخوانید:بیشتر

ش مدیرعامل رخصتی آخرمهندس شرکت تحوالت موادرین تامین زمینه در آهن ذوب اخیر اقدامات ویژه به و فروش تولید، امر در کت

یستزمحیطازحفاظتبهدانشبنیاندرویکرواصفهانآهنذوبنیوز:معدن|خبرخبرادامهادامه
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تش را ذوبراولیه شد: یادآور گذشته های سال در فوالدی واحدهای اولیه مواد تامین مورد در موجود مشکالت به اشاره با و کرد یح

به و داد دست از را معادن این مختلف، تصمیمات با و زمان طول در ولی بود خود خاص معادن دارای تاسیس اوایل در اصفهان آهن

اخیر صنعتی عظیم مجتمع این شد. رو به رو فراوانی مشکالت با خود نیاز مورد پایدار اولیه مواد تامین در آن فعالیتدنبال انجام با ًا

است.تولیدخطصاحبوفوالدکنندهتولیدحقی،ردامعدنکهچراکند،یردامعدنکهاستتالشدرمختلفهای

خ در اصفهان آهن ذوب اخیر های موفقیت به اشاره با پایان در پیگیروی اسالمی، شورای مجلس نمایندگان از معدن، همکارید و یری

.شدخواستارراکشورفوالدیواحدهایسایروکترشاینمختلفمشکالترفعجهتدرالزم

حید تربت شهرستان مردم تشرنماینده به بازدید این در کشورریه در تولید از حمایت زمینه در اسالمی شورای مجلس های سیاست یح

ش جمله از و اقتصادی های بخش تمام از حمایت و کمبودها و مشکالت رفع مسئله گفت: و فوالدیرپرداخت و تولیدی های کت

است.مجلسحرمطواصلیموضوعواسالمیشورایمجلسنمایندگانوظیفه

می اختصاص زمینه این در نیز الزم های بودجه و است آن رونق و تولید جهش برای تالش و تولید موانع رفع مجلس، نگاه افزود وی

یابد.

حید تربت شهرستان مردم تشرنماینده به شریه منطقه های قابلیت و استعدادها حیدریح تربت شهرستان ویژه به و کشور دررق یه

خطوط آب، آهن، سنگ معادن هایرزمینه فعالیت در که نمود درخواست اصفهان آهن ذوب از و پرداخت غیره و انسانی نیروی یلی،

نماید.مساعدتویرهمکامنطقهباصنعتی

مناسبت به گفت: آتشکار نامه هفته خبرنگار با گفتگو در بازدید این پایان در این23زنگنه در اصفهان آهن ذوب تاسیس سالگرد و دی

ورش فوالدی محصوالت انواع تولید امر در ویژه به اصفهان آهن ذوب تولیدی و فنی های توانمندی با و یافتم حضور آشنارکت ملی یل

شدم.

حید تربت شهرستان مردم انررنماینده یارانه از استفاده بدون اصفهان آهن ذوب افزود: مژیه با و هایزی خدمتزیت در دارد که یادی

است.آنبرازندهتولیدجبههاولخطصفتواستکشورصنایعافتخارکترشاین.استفوالدیمحصوالتتولید

امیدوا ابراز ضمن برداروی بهره برای سری هرچه شری معادن از اصفهان آهن ذوب تر تامینریع برای را خود تالش تمام افزود: کشور ق

ش این در تولید موانع رفع و اولیه شرمواد این مدیرعامل از دعوت با و گرفت خواهم کار به کمیسیونرکت جلسه در حضور برای کت

آنالینجمجامخبرنگارمقضیهاجر.شودمیبیانمجلسدرآهنذوبپیاموهاخواستهبودجه،

استفوالدیگاندکننتولیدحقیدارمعدنبااولیهموادتامیناسان:خرپیام|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۰۳دوشنبه

۱۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



















سانهسانهرردردرآهنآهنذوبذوباخباراخبارانعکاسانعکاسوواقتصادیاقتصادی،،فوالدیفوالدیاخباراخباراهماهم
هاها

۱۴۰۱/۱۱/۰۳۱۴۰۱/۱۱/۰۳دوشنبهدوشنبه

@@atashkaratashkarکنیدکنیددنبالدنبالییمجازمجازفضایفضایدردرااررماما

اصفهاناصفهانآهنآهنذوبذوبعمومیعمومیروابطروابط


	اهم اخبار فولادی ، اقتصادی و انعکاس اخبار ذوب آهن در رسانه ها
	دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
	ما را در فضای مجازی دنبال کنیدatashkar@
	روابط عمومی ذوب آهن اصفهان



	اخبار ذوب آهن اصفهان
	اخبار ذوب آهن اصفهان
	تصویب افزایش سرمایه ذوبآهن اصفهان در مجمع عمومی فوقالعاده (۰۱/۱۱/۰۳-۰۷:۲۸)
	در همایش اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد پایدار انجام شد؛ تصویب افزایش سرمایه ذوبآهن اصفهان در مجمع عمومی فوقالعاده (۰۱/۱۱/۰۳-۰۷:۱۸)
	در بازدید مدیران عامل سازمانهای قطار شهری اصفهان و تبریز: ریل ذوبآهن اصفهان با 5 سال گارانتی به تبریز میرسد (۰۱/۱۱/۰۳-۰۶:۱۱)
	ذوب آهن برنده مزایده سنگآهن (۰۱/۱۱/۰۳-۰۰:۴۲)
	در ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد؛ به روز رسانی سیستم اتوماسیون کارگاه آماده سازی مواد آگلومراسیون (۰۱/۱۱/۰۲-۱۶:۳۵)
	مدیرعامل فولاد شادگان در گفتگوی اختصاصی با دنیای معدن مطرح کرد: بومی سازی قطعات نقش بنیادین در پایداری صنعت فولاد کشور دارد (۰۱/۱۱/۰۳-۰۸:۱۸)
	ذوب آهن اصفهان و رویکرد دانشبنیان به حفاظت از محیط زیست (۰۱/۱۱/۰۱-۱۰:۳۵)
	تامین مواد اولیه با معدن داری حق تولید کنندگان فولادی است (۰۱/۱۱/۰۲-۲۲:۰۰)
	اهم اخبار فولادی ، اقتصادی و انعکاس اخبار ذوب آهن در رسانه ها
	دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
	ما را در فضای مجازی دنبال کنیدatashkar@
	روابط عمومی ذوب آهن اصفهان




