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بومی سازی کلیدهای برق قدرت 
کوره های قوس الکتریکی و پاتیلی

با همت و تالش کارشناسان فوالد مبارکه 
و با همکاری شــرکت های ســازندۀ داخلی، 
کلیدهای قــدرت 72.5 کیلوولت کوره های 
قوس الکتریکی و 36 کیلوولت کوره های پاتیلی 
که در شرایط تحریم با صرف مبالغ قابل توجهی 
ارز و از محل واردات تهیه می شــد، در ســایۀ 
الطاف الهی بومی سازی شد و با موفقیت مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
رئیس برنامه ریزی، کنتــرل، نگهداری و 
تعمیــرات ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه با بیــان مطلب فوق و در 
خصوص نقش ایــن کلیدها گفــت: وظیفۀ 
کلیدهای قدرت در کوره های قوس و کوره های 
پاتیلی، قطع و  وصل تغذیۀ الکتریکی اســت و 
به  تبع آن برقــراری به موقع جریان الکتریکی 
در کوره جهت ایجاد قــوس الکتریکی و انجام 
عملیات ذوب و قطع به موقع جریان الکتریکی، 
به عملکــرد صحیح این کلید بســتگی دارد. 
به نحوی کــه عملکرد نامناســب این کلیدها 
عالوه بر توقفات سنگین کوره و عملیات ذوب، 
باعث بروز خســارت به سایر تجهیزات جانبی 
نظیر ترانسفورماتورها )ارزشمندترین تجهیز 
کوره های قوس(، برقگیرها و دیگر تجهیزات 
فشارقوی تا پســت برق واقع در توزیع برق نیز 

می گردد.
عباس محمدی با تأکید بر این که 16 عدد 
کلید 63 کیلوولــت روی کوره های قوس و 4 
عدد کلید 36 کیلوولت روی کوره های پاتیلی از 
سال ها قبل توسط شرکت های سازندۀ خارجی 
تولید و نصب شده بود، افزود: تعداد کلیدزنی 
زیاد ایــن کلیدها ایجاب می کنــد که به طور 
منظم پل هــای کلید و قطعــات زیرمجموعۀ 
آن جهت اورهال اساســی یا جایگزینی خرید 
و تأمین شود، ولی در ســال های اخیر به دلیل 
تحریم های ظالمانه و عدم امکان خرید کلید 
از ســازندۀ اصلی یا جایگزینی از طریق سایر 
ســازندگان معتبر خارجی، ادامۀ تأمین کلید 
و زیرمجموعه های آن جهت اورهال اساسی، 
با مشکالت عدیده ای روبه رو شد. ضمن این که 
ســازندۀ اصلی خارجی از چند ســال پیش با 
شرکت های بزرگ تر ادغام شده و تیپ اصلی 
هم تولید نمی شود؛ ازاین رو نگرانی های بسیار 

زیادی ایجاد شده بود.

وی در تشــریح فرایند بومی ســازی این 
کلیدهای خاص اظهار کرد: با توجه به شرایط 
موجود و با پیگیری مستمر واحدهای عملیاتی 
ناحیۀ فوالدسازی و مدیریت های بومی سازی 
و خرید، فاز ارزیابی با برگزاری جلســات فنی 
متعــدد و همچنین بررســی های الزم برای 
انطباق شــرایط کلید با موقعیــت موردنظر 
انجام گرفــت و تغییــرات موردنیاز شــامل 
نیازمندی هــای ســازه، باس بــار، اتصاالت، 
سیم کشی ها و سیگنالینگ و تغییر مسیر کلیۀ 
داکت ها و... استخراج و در نهایت پروسۀ ساخت 

از طریق سازندۀ داخلی آغاز شد.
رئیس برنامه ریزی، کنتــرل، نگهداری و 
تعمیــرات ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه درخصوص نحوۀ تســت 
ایــن کلیدها اظهار داشــت: پس از ســاخت 
و تســت موفقیت آمیز کلید در آزمایشــگاه 
شرکت ســازنده و حمل آن به فوالد مبارکه، 
فازبندی مراحل نصب و راه اندازی کلید انجام 
شد و با توجه به آماده ســازی های ذکرشده، 
مونتاژ و بهره بــرداری کلیــد در کوتاه ترین 
زمان و بــا حداقل توقف کــوره صورت گرفت 
 و کلید با موفقیت در مــدار بهره برداری کوره

 قرار داده شد.
محمدی در خاتمه گفت: مایۀ مباهات است 
که با حمایت های بی دریــغ مدیریت ناحیه، 
همت و تالش کارکنان تعمیــرات کوره های 
قوس، کوره های پاتیلــی و پیگیری های دفتر 
فنی تعمیرات فوالدســازی در کنار همکاری 
و مشــارکت واحدهای مهندســی قطعات و 
تجهیزات، تولیــد کوره های قوس و کوره های 
پاتیلــی، خرید قطعات یدکی، بومی ســازی، 
تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی و شرکت 
پارس سوییچ تمامی این زحمات به بار نشست 
و در ســال جهش تولید برگ زرین دیگری به 

افتخارات فوالد مبارکه افزوده شد.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی

 آمارهای اقتصادی و صورت های مالی منتشر شده توسط 
شرکت های معدنی، نشان دهنده این است که با قیمت های 
کنونی سنگ آهن نیز، این شرکت ها از حاشیه سود بسیار باال و 
قابل توجهی برخوردار هستند به نحوی که در حال حاضر کمتر 
بخش اقتصادی وجود دارد که به اندازه شرکت های معدنی از 
حاشیه سود، برخوردار باشند. اما گویا عده ای از فعاالن بخش 

معدن به حاشیه سود باالی کنونی، قانع نیستند و می خواهند 
به بهای تحمیل تورم و گرانی به کشور، حاشیه سود مجموعه 

خود را از میزان باالی کنونی نیز بیشتر کنند.
قیمت گذاری ســنگ آهن یکی از مهم ترین موضوعات 
صنعت فوالد کشور در ماه های اخیر بود. قیمت سنگ آهن نقش 
قابل توجهی در بهای تمام شده فوالد داشته و و گرانی سنگ 
آهن، افزایش قیمت و گرانی محصوالت فوالدی را به دنبال دارد.
متاســفانه اصرار برخی عرضه کنندگان سنگ آهن برای 
افزایش قیمت، پیامدهای تورمی گسترده ای برای اقتصاد کشور 
دارد. ورق فوالدی، ماده اولیه بســیاری از محصوالت صنعتی 

کشور است، از صنعت خودرو گرفته تا لوازم خانگی و الکترونیک 
و ساختمانی و غیره. افزایش غیرمنطقی سنگ آهن، افزایش 
قیمت محصوالت فوالدی و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از 
محصوالت صنعتی و مصرفی را در پی دارد. امری که در شرایط 
تورمی کنونی کشور و جنگ اقتصادی که جمهوری اسالمی 
درگیر آن است، قطعا به صالح نیســت و موجبات نارضایتی 

عمومی بیشتر را فراهم می کند.
این مسئله در حالی است آمارهای اقتصادی و صورت های 
مالی منتشر شده توسط شرکت های معدنی، نشان دهنده 
این است که با قیمت های کنونی سنگ آهن نیز، این شرکت ها 

از حاشیه سود بسیار باال و قابل توجهی برخوردار هستند به 
نحوی که در حال حاضر کمتر بخش اقتصادی وجود دارد که 
به اندازه شرکت های معدنی از حاشیه سود، برخوردار باشند. 
اما گویا عده ای از فعاالن بخش معدن به حاشــیه سود باالی 
کنونی، قانع نیســتند و می خواهند به بهای تحمیل تورم و 
گرانی به کشور، حاشیه سود مجموعه خود را از میزان باالی 
کنونی نیز بیشــتر کنند. بی تردید این اتفاق مغایر با اصول 
اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی اســت چرا که در شرایط 
جنگی، هزینه ها و منافع باید در تمام زنجیره تولید، توزیع شود 
نه این که یک بخش از زنجیره تولید، به حاشیه سود باالی خود 
قانع و راضی نباشد و به قیمت تحمیل گرانی و تورم به مردم به 

دنبال سود بیشتر باشد.

بخش معدن در حال حاضر باالترین حاشیه سود را دارد

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
با اشــاره به کمبود مواد اولیه در کشور و اهمیت 
تامین به موقع آن گفت: محصول تولیدی کارخانه 
کنسانتره سازی فوالد سنگان جهت تامین خوراک 
گندله سازی فوالد مبارکه اصفهان استفاده شده و 
از خام فروشی سنگ آهن در کشور تا حد بسیار 
زیادی جلوگیری خواهد کــرد و با راه اندازی این 
کارخانه رتبه سوم تولید کنسانتره در کشور را به 

دست آوردیم.
علی امرایی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا،  با 
توجه به تامین به موقع مــواد اولیه در واحدهای 
فوالدسازی گفت: متاســفانه امروزه بسیاری از 
معدنکاران کشور فوالدساز شــده و این امر تاثیر 

بسزایی روی کمبود مواد اولیه گذاشته است.
وی افزایــش نرخ ارز را یکــی از دالیل تمایل 
معدنکاران به صادرات مواد اولیه دانست و گفت: 
طبق پیش بینی کارشناسان، مواد اولیه تولید فوالد 
رو به کاهش است و دولت جهت حفظ تولید، ناگزیر 

به تامین  اساسی مواد اولیه است. خوشبختانه ایران 
از جایگاه مناسبی برای تولید فوالد در دنیا برخوردار 
است، با توجه به شیوع بیماری کرونا و کاهش تولید 
فوالد، اما فوالدسازان ایران به خصوص گروه فوالد 
مبارکه توانسته عالوه بر حفظ تولید،  رکوردهای بی 

نظیری از خود به جای بگذارد.
 ورود ظرفیت های جدید تولید 

در زنجیره فوالد
امرایی در ادامه  با بیان اینکه در »سال جهش« 
تولید شــاهد ورود ظرفیت های جدید تولید در 
زنجیره فوالد در کشور هستیم،  گفت:  ما به نوبه 
خود به این دســتور مقام معظم رهبری مبنی به 
جایگزینی معدن به جای نفت،  عمل خواهیم کرد 
تا باعث اقتصاد درون زا شویم. کارخانه کنسانتره 
فوالد سنگان در شرایط تشدید تحریم ها، شیوع 
ویروس کرونا و نیز بدون حضور حتی یک مهندس 
خارجی آماده افتتاح شده است، به این ترتیب تمام 
برنامه های نرم افزاری  به دست کارشناسان ایرانی 

انجام و با تمام پیچیدگی های فرایندی تمام کارها 
توسط نیروهای متخصص داخلی نهایی شد.

وی با اشاره به تولید در کارخانه کنسانتره فوالد 
سنگان گفت: با راه اندازی ابرپروژه کنسانتره سازی 
شرق کشور با ظرفیت 5 میلیون تن در سال جهش 
تولید، عالوه بر رشد تولید و افزایش ظرفیت ها، 
امنیت پایدار نقاط مرزی شرق کشور را هم به همراه 
دارد. در ادامه با اشــاره به اهمیت تکمیل زنجیره 
تولید فوالد مبارکه گفت: فاز دوم کارخانه فوالد 
سنگان به ظرفیت 2.5 میلیون تن طی دوماه آتی 
افتتاح خواهد شد و کل ظرفیت کنسانتره فوالد 
سنگان به 5 میلیون تن می رسد. گفتنی است، فاز 
دوم این پروژه نیز کامال آماده است؛ اما چون اولین 
تجربه ماست، برای کمتر کردن ریسک کار در دو 

فاز این کار را انجام دادیم.
امرایی در خصوص مزایای خاص این طرح 
گفت: برای اولین بار در کشور سیستم آبگیری 
باطله را در کشور راه اندازی کردیم و 8۰ درصد 

آب مصرفی دوبــاره به چرخــه برمی گردد و 
این چنین به محیط زیست نیز توجه شایانی 

شده است.
این کارخانه در خواف زمینه ساز ارتقای 

سطح معیشت در منطقه خواهد بود
وی با اشــاره به مســئولیت های اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی گفت: ایجاد چنین طرح های 
عظیم، مانع از فرار جمعیتی و هجوم به شهرنشینی 
می شــود؛ زیرا عالوه بــر ایجاد اشــتغال،  رونق 
اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشــت و 

توسعه را به شهرهای اطراف خواهد آورد.
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
در تشریح کارخانه کنسانتره فوالد سنگان گفت: 
این کارخانه که در قالــب 2 خط تولید با ظرفیت 
2.5 میلیون تنی با ظرفیــت تولید 5 میلیون تن 
کنسانتره در ســال طراحی شــده و زمینه ساز 
اشتغال مســتقیم برای 5۰۰ نفر و غیر مستقیم 
برای 3 هزار نفــر خواهد شــد. 38۰۰ میلیارد 

تومان هزینه تولید این پروژه شده و با راه اندازی 
کنسانتره سنگان ظرفیت تولید کنسانتره کشور 
از 57 میلیون تن به 62 میلیون تن افزایش می یابد 
و در 14۰4 با تولید 55 میلیون تن فوالد از رتبه 1۰ 

جهانی به رتبه 8 جهانی می رسیم.
امرایی در پایان اظهار کرد: چشم انداز توسعه 
ســنگان، ایجاد ظرفیت تولید 17.5 میلیون تن 
کنسانتره و 15 میلیون تن گندله سنگ آهن است 
که اکنون با این طرح های جدید، در بخش گندله 
سازی 83 درصد و در بخش کنسانتره 57 درصد از 

برنامه کالن سنگان محقق شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان؛

جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن با تولید در کارخانه کنسانتره سازی فوالد سنگان

خبر

 شماره   564 /         پنجشنبه 26 تیر   1399  /   24  ذی القعده 1441  /  16  ژوئیه   2020

ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان مجوز هفت فقره پروانۀ 
اکتشاف معدنی را برای فوالد مبارکه 
صادر کرد تا این شرکت بتواند در پهنۀ 
انارک و با توســعۀ اکتشافات معدنی 
کشور، برای تأمین کانسارهای آهن و 
سایر فلزات موردنیاز خود گام بلندی 

برداشته باشد.
 در جلســه ای که با حضور رئیس 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان، رئیس سازمان نظام 
مهندســی معدن اســتان اصفهان و 
مدیرعامل و جمعی از معاونان شرکت 
فوالد مبارکه در سازمان صمت استان 
برگزار شد، رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
پروانۀ اکتشــاف این محدوده ها برای 
اولین بار در کشور به نام فوالد مبارکه 
صادر شد تا این شرکت بتواند کارهای 
اکتشافی را در بخش کانسارهای فلزی  

انجام دهد.
 ایرج موفق اظهار داشت: مقدمات 
انجام این کار از سال گذشته با توجه به 
پیگیری های فوالد مبارکه فراهم شد 
و پهنه ای به وســعت حدود 14 هزار  
و  5۰۰ کیلو مترمربــع در اختیار این 

شرکت قرار گرفت و 7 پروانۀ اکتشاف 
برای نقاط امیدبخش صادر شد.

وی ادامه داد: فوالد مبارکه در این 
مرحله 6 ماه فرصــت دارد که گزارش 
اکتشاف های اولیه را به سازمان صنعت 
معدن و تجارت اســتان اصفهان ارائه 
کند و با قول مســاعد مدیرعامل این 
شرکت، مقرر شــد این کار   تا    4 ماه 
آینده انجام شــود و مراحل بعدی در 

دستور کار قرار گیرد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان افزود: از سال 
گذشته تاکنون در تالشیم تا بتوانیم 
ســنگ آهن موردنیاز فوالد مبارکه را 
تأمین کنیم و در این زمینه جلسه های 

متعددی تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان قلب تپندۀ فوالد 
کشور به شمار می آیند و باید این اتفاق 
ویژه پیش از این ها برای این مجموعه 

رخ می داد.
 تأمین سنگ آهن موردنیاز 
شرکت و حمایت از معادن 

کوچک مقیاس
در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکــه نیز ایجاد 

ارزش افزودۀ بیشــتر برای اســتان، 
حمایت از معــادن کوچک مقیاس و 
تأمین ســنگ آهن موردنیاز شرکت 
را مهم تریــن اهداف فــوالد مبارکه 
از ســرمایه گذاری در بخــش معدن 

دانست.
 وی تصریح کرد: متأسفانه با وارد 
شدن بخش معدن به فوالد اختالالتی 
در زنجیــرۀ تکمیــل مــواد معدنی 
فوالدسازها به وجود آمد و همین خلل 
در تأمین مواد اولیه فوالدسازها، شامل 
کنسانتره و ســنگ آهن، موجب شد 
فوالدسازها در پی رفع نیاز خود برآیند؛ 
بنابراین ما به سمت تأمین مواد اولیه در 
بخش معدن گام برداشــتیم و در این 
خصوص از ادارۀ صمت استان اصفهان 
کمک خواســتیم که خوشــبختانه 
امروز  7 محدوده به مســاحت  19۰ 
کیلومترمربع را در اختیار  ما گذاشتند 

تا  نسبت به اکتشاف اولیه اقدام کنیم.
عظیمیــان خاطرنشــان کــرد: 
حتما اگر در این مناطق، نشــانه های 
امیدبخش و خوبی پیدا شد، برای ادامۀ 
مسیر مصمم تر می شــویم تا   آن را به 

بهره برداری کامل برسانیم.
وی در ادامۀ این جلســه، از توافق 

ســاخت کارخانۀ کنسانتره در شمال 
اصفهان به عنوان اتفاق خوب دیگری 
برای اســتان یــاد  و  اضافه کــرد: با 
موفقیت در کار اکتشاف، سنگ آهنی 
که فوالد مبارکه اســتخراج می کند 
با ارزش افزوده بیشــتری در اســتان 

مصرف خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد این اتفاق برای معادن خصوصی و 
کوچک مقیاس نیز تأثیرگذار اســت؛ 
چراکه از ظرفیت کنسانتره ســازی 
اســتفاده خواهند کرد و بــا تبدیل 
سنگ آهن به کنسانتره ارزش افزوده 

بیشتری ایجاد خواهند کرد.
 در همین خصوص محمدیاســر 
طیب نیا، معاون امور معادن شــرکت 
فوالد مبارکه نیز با   ایــن توضیح که 
مطالعات فاز پی جویی و شناســایی 
منابع معدنی پهنۀ انارک به مساحت 
تقریبی 14 هزار و 5۰۰  کیلومترمربع 
واقع در شرق استان اصفهان در سال 
96 به اتمام رســیده است، افزود: قرار 
گرفتن این پهنه در زون  ســاختاری 
ایــران مرکزی و تنــوع لیتولوژی آن 
که شامل انواع ســنگ های رسوبی، 
دگرگونی، ولکانیک، آذرآواری، نفوذی 

و رســوبات متعدد اســت و نیز وقوع 
رخدادهای زمین ســاختی متفاوت 
و همچنیــن فعالیت هــای ماگمایی 
وابسته به  هریک  نویدبخش تشکیل 
کانی ســازی های متفــاوت و متعدد 
در این پهنه اکتشافی است. بنابراین 
معاونت امور معادن پس از جمع آوری 
اطالعــات، داده هــا و گزارش هــای 
موجــود، اعــم از کلیه مســتندات 
تکتونیکی و زمین شناســی مربوط 
به پهنه، نقشــه های زمین شناسی و 
توپوگرافی، اطالعات ژئوشــیمیایی، 
تصاویر ماهواره ای و...، جهت پردازش 
و تفسیر این اطالعات بر روی الیه های 
زمین شناسی و مطالعات دورسنجی 
اقدام نمود و بر اساس نتایج آن، مناطق 
امیدبخش اکتشافی مشخص و پروانۀ 
اکتشــاف آن ها برحســب اولویت و 
مساحت درخواست شــد. در نهایت 
با همکاری ســازمان صمت اســتان 
اصفهان برای 7 آنومالی با وسعت 19۰ 
کیلومترمربع پروانه اکتشاف دریافت 

گردید.
ز  ا طیب نیــا ضمــن تشــکر 
همکاری های به عمل آمده با معاونت 
امور معــادن توضیــح داد که طبق 
اصول علمی مهندســی اکتشــاف، 
عملیات اکتشــافی برای دستیابی به 
ذخیرۀ قطعی و قابل استخراج، شامل 
چهار مرحلۀ شناســایی، پی جویی، 
اکتشــافات عمومی و نهایتا اکتشاف 
تفصیلی با هدف تعیین شکل کانسار، 
عیار میانگیــن، ذخیرۀ قطعی و انجام 
مطالعات فنــی و اقتصادی اســت و 
فعالیت های اکتشــافی فوالد مبارکه 
نیز طبق همین اصــول برنامه ریزی و 

انجام می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: اقداماتی 
که تاکنــون در خصوص ایــن پهنۀ 
اکتشافی انجام شده شــامل مرحلۀ 
شناســایی و پی جویی بــوده و انجام 
عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی 
آنومالی هــای هفت گانه در دســت 
اقدام اســت. وی گفت: نگاه معاونت 
امور معادن، بهینه سازی هزینه های 
اکتشاف و استفادۀ عالمانه از نتایج هر 

مرحله از اکتشــاف در بهبود عملیات 
اکتشــاف تکمیلی اســت و این نگاه 
مبنای اقدامــات فنی و قــراردادی 
معاونت امور معادن در حوزۀ اکتشاف 

بوده است.
معاون امور معادن تصریح کرد: بعد 
از اخذ پروانه های اکتشاف الزم است  در 
مهلت قانونی مقرر   نسبت به  اکتشافات 
عمومی و تفصیلی اقدام شود؛ بنابراین 
از ماه های قبل، شرکت های توانمند 
مجری اکتشاف شناسایی و با برگزاری 
مناقصۀ محدود یــک مرحله ای، در 
حال حاضر مجری عملیات اکتشاف 
محدوده های متعلق به فوالد مبارکه 

شناسایی شده است.
طیب نیــا   ابراز امیــدواری کرد با 
انجام به موقع و باکیفیت مراحل بعدی 
اکتشــاف، وضعیت ذخایــر معدنی 
ایــن محدوده ها تعیین گــردد، ولی 
باید به ایــن نکته توجه داشــت که 
اکتشافات معدنی نیاز سرمایه گذاری 
زیاد و طوالنی مــدت دارد تا در نهایت 
بتوان به ذخایر قابل توجه و اقتصادی 
دســت یافت. طبق اســتانداردهای 
جهانی از هــر هزار محــدودۀ دارای 
آنومالی کانســارهای فلزی فقط 1۰ 
محدوده منجــر به گواهی کشــف 
 شده و در نهایت 3 محدوده تبدیل به 
معدن فعال می گــردد. در مقابل، این 
3 معدن چندین برابر کل هزینه های 
انجام شــده بــرای اکتشــاف بازده 
اقتصادی خواهد داشــت. بر همین 
اساس استراتژی های اصولی و اصلی 
فــوالد مبارکه در حــوزۀ امور معادن 
برخالف رویۀ رایج در کشورمان تأکید 
و تمرکز بر فعالیت های اکتشافی است. 
اگر شرکت های معدنی بزرگ کشور 
این اســتراتژی را از دهه های گذشته 
دنبــال می کردند و به جــای ورود به 
انتهای زنجیره، تمرکــز فعالیت ها و 
ســرمایه گذاری های خود را بر حوزۀ 
اکتشــافات معدن قــرار داده بودند، 
اآلن با کمبود مواد اولیــه در زنجیرۀ 
فوالد مواجه نبودیم، وضعیتی که در 
سال های آتی حادتر می شود و ممکن 

است به وضعیت بحرانی برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

صدور 7 فقره پروانه اکتشاف برای فوالد مبارکه


