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معدنوفوالدشارزهزنجیرتوسعهولیتعاتحول،لمللیبیناهکنگراولیندراصفهانذوبآهنعاملمدیرآسیا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه
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@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۰۶-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورتاصفهان:ذوبآهنمدیرعامل

۳

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GMICQ2OA


فوالدصنعتدرفتپیشرایبرکشورساختهاییرزتوسعهتضروراصفهان:ذوبآهنعاملمدیراقتصادی:آفتاب|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۰۱-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورتکرد؛تاکیداصفهانذوبآهنمدیرعامل

۴

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GSICQ2LB


فوالدصنعتدرفتپیشرایبرکشورساختهاییرزتوسعهتضروردم:مراقتصاد|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۱۷-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورتکرد:حرمطاصفهانذوبآهنمدیرعامل

)۰۷:۵۲-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورتکرد؛کیدأتاصفهانذوبآهنمدیرعامل

۴

۷

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/IICIQ2UW
http://www.newswire.ir/IICUQ2IW


/۰۱(اصفهانذوبآهندرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایتکرد؛تاکیدکترشیربهرهبردامهندسیهایامورمدیر
۱۱/۱۰-۰۸:۰۵(

۲۹

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/IICMQ2N8


)۰۷:۱۵-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورتکرد؛تاکیداصفهانذوبآهنمدیرعامل

۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MICQB2VF


فوالدصنعتدرفتپیشرایبرکشورساختهاییرزتوسعهتضرورملت:رویش|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



توسعهضرورتمعدن:وفوالدارزشزنجیرهتوسعهوتعالیتحول،بینالمللیکنگرهاولیندراصفهانذوبآهنمدیرعامل
)۰۷:۴۸-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایز

۷

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GVICQ2GD


توسعهضرورتمعدن:وفوالدارزشزنجیرهتوسعهوتعالیتحول،بینالمللیکنگرهاولیندراصفهانذوبآهنمدیرعامل
)۰۷:۰۷-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایز

۷

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/IICQQBCU


)۰۶:۵۸-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورتکرد:حرمطذوبآهنمدیرعامل

۶

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GKICQB7G


توسعهضرورتمعدن:وفوالدارزشزنجیرهتوسعهوتعالیتحول،بینالمللیکنگرهاولیندراصفهانذوبآهنمدیرعامل
)۰۷:۵۵-۰۱/۱۱/۱۰(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایز

اصفهانآهنذوبدرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایتکرد:کیدأتکترشیربردابهرههایمهندسیامورمدیر
)۰۱/۱۱/۰۸-۱۶:۴۰(

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر تشری به ما خبرنگار با گفتگو در سارکت بومی قطعات و تجهیزات کازیح وجود با گفت: و پرداخت اصفهان آهن ذوب در شده ساختری های گاه
است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85ازبیشآهنذوبتابعه،هایکترشخدماتوتجاربازاستفادهوکارخانهدرتولیدو

بردا بهره های مهندسی امور مدیر ایلنا، گزارش شربه تشری به ما خبرنگار با گفتگو در سارکت بومی قطعات و تجهیزات درزیح شده ی

کا وجود با گفت: و پرداخت اصفهان آهن شرذوب خدمات و تجارب از استفاده و کارخانه در تولید و ساخت های تابعه،رگاه های کت

است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85ازبیشآهنذوب

نصی سارمهدی بومی افزود: باتزی فلکسیبل های درب نصب و ساخت طراحی، ساری، کک های دزی و درری فوالد پاتیل کشویی یچه

باو خود نماد اصفهان، آهن تحرذوب شرایط در تکنولوری این از دنیا برخوردار کشورهای معدود جمع در را ایران و است داد.ژیم قرار ی

سا بومی اصفهان، آهن ذوب در که این بیان با پیگیزوی مستمر فرآیند یک عنوان به تری شود، می ساختأی و طراحی کرد: کید

فل شمارهزشل کوره کائوپر دودکش کا2ی نسوز همراه کاربه داخلی دانش و توان با شری ارتفاعرکنان به بار اولین برای متر،70کت

بات فلکسیبل های درب نصب و ساخت شمارهرطراحی، بازسا3ی بز، ایستگاهری کننده خنک های شمارهریختهگرج بازسا5ی یزو

۶

۱۸

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GLICQ2JW
http://www.newswire.ir/HIUCPQNY


شد.یزسابومیاصفهانآهنذوبدرکهبودهتجهیزاتی2شمارهکنورتوراوتیلیزاتوردیگ

درنصی نصب و ساخت طراحی، فوالدری، کشویی د130یچه مکانیزم ساخت سارتنی، بومی و تاندیش کشویی کورهزیچه بدنه نسوز ی

سا بومی اقدامات دیگر از را یک شماره شزبلند در الکتری کوره نصب و ساخت طراحی، گفت: و کرد عنوان ساخترکت و طراحی یکی،

شمارهآEGFپروانه شماره4گلوماشین بلند کوره سرباره وان پروژه اجرای خردکن3، ستاره ساخت شمارهآ، ،4و1،2،3گلوماشینهای

بلند کوره جداره دو دم هوای فورم بات3و2ساخت سلول های رام کننده تمیز مکانیزم ساخت و طراحی سار، کک بازسازی دیگزی، ی

نیر بخار کاوهای های جرثقیل گردان آویز و تلشکی ساخت حرارتی، روتارگاه تجهیزات ساخت و شمش هایرگاه سیستم والوهای ی

است.شدهیزسابومیاخیرهایسالدرکهبودمواردیدیگرازغبارتصفیه

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر ساختری و مذاب سرباره حمل و چدن حمل کالسکههای فوالدبر، های ماشین قطعات ساخت کت،

بازسا سازو بومی اقدامات از را کارخانه مختلف بخشهای تجهیزات به مربوط معیوب الکترونیکی بردهای انواع گفت:زی و برشمرد ی

اندا راه و اجرا حزطراحی، اعالن سامانه مانیتوری سیستم و کارخانه بلندریق کوره سرباره پاتیلهای ساخت نشانی، آتش فرمان اتاق ینگ

فوالدسا ایستگاههایزو تاندیشهای انواع ساخت و طراحی نورد، اشپیندلهای محورهای و شافتها انواع ساخت گری، هاریخته ده و ی

سا بومی کارخانه متخصصان و کارشناسان توسط که است مواردی از کارخانه نیاز مورد قطعات و تجهیزات ساخت و شدهزطراحی ی

است.

مالی،پولینیوز،ماینآنالین،فلزاتنامه،معدنیرخبپایگاهآنالین،چیالناقتصادی،صفحهمیهن،اقتصادیرخبپایگاهق/رشروزنامهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع
24مخاطبگویا،اقتصادایراسین،،24نیوزایراننیوز،بورساقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمانیوز،معدن

)۲۳:۲۲-۰۱/۱۱/۰۹(شداصفهانذوبآهنمدیرعاملکوهیمهدی

شد.منصوباصفهانذوبآهنمدیرعاملعنوانبهکوهیمهدیتاصیکو؛مدیرعاملیرنادامیرحسینسویازحکمیطی

ناد امیرحسین سوی از حکمی طی ، اصفهان از برنا اصفهانربهگزارش ذوبآهن مدیرعامل عنوان به کوهی مهدی تاصیکو مدیرعامل ی

شد.منصوب

مد دارای کوهی مدیرمهدی ارشد کارشناسی تحصیلی دولتی_مدیرک شریت عاملی مدیر که تحول مکران،ریت عمران پترو کتهای

ش فوالد ایران، روی معادن توسعه بازرهلدینگ کالسیمین، هلدینگ مدیره هیات رئیس و غدیر پترو کاوه، روی،رق صنعت گانی

رارسرمایهگذا آهن ذوب و سبزوار فوالد چابهار، آمونیاک اوره پترو مکران، گاز لوله خط معادن، تجهیز و توسعه کوثر، معادن و صنایع ی

دارد.خودیرکاسابقهدر

پرس،بورسمعدن،دنیاینیوز،معدنآنالین،چیالنمتالز،می،24معدنیرخبپایگاهق/رشروزنامهایلنا/سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
لرستان،ندایفردا،باندیدهایمنا،اقتصادی،رصدنیوز،بورسفوالد،،معدنتجارت،24ذوبنیوز،شمامیهن،اقتصادنامه،معدنیرخبپایگاهاقتصاد،وشما

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآنالین/پردازشمجلهنو/ایران،24نیوزایرانسرمایهگستران،

ا…آهنذوبدرداخلیگاندسازنوایدهصاحبانازحمایتد:کرکیدتأکتشریداربرهبهرهایمهندسیامورمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۳:۰۲-۰۱/۱۱/۰۹(رسیدمشهدبهاصفهانذوبآهندرشدهتولیدیرشهقطاریلرتن500

شه قطار عامل مدیر میهن: تمامراقتصاد اصفهان آهن ذوب با شده منعقد قرارداد طی گفت: مشهد خط6یلری در شه3کیلومتر کهرقطار مشهد تامین1100ی امسال آخر تا است تن
میشود.ارسالمشهدبهسالپایانازقبلتادیگرتن600واستمشهدواردیلهارازتن500تاکنونتعداداینازکهمیشود

از عدد13بیش روی یک خط واگنهای تعداد که است تغیی60سال هنوز و است کلیدرمانده که اولی سالهای در شاید است نکرده ی

شه جمعیترقطار به باتوجه اکنون اما میرسید، نظر به معقوالنه مشهد برای واگن تعداد این شد زده مشهد و5/3ی مشهد میلیونی

از بیش روزانه جایی شه200جابه قطار دو و یک خط در مسافر زائرانیرهزار سیل و جمعیت این جایی جابه جوابگوی قطعا مشهد ی

بود.نخواهدمیشوندروانهمشهدبهسالههرکه

شه قطار عامل تامینرمدیر را خود اولویت اولین قراردارد،دولت واگن تولید بحران در کشور اینکه به توجه با گفت: مشهد 640ی

خروجی هنوز مالی، منابع تامین دلیل به میگذرد آن مناقصات از سال دو اینکه باوجود ولی است، داده قرار تهران برای واگن دستگاه

برنامه طبق بر افزود: کیامرز کیانوش است. شهزیرنداشته قطار گرفته صورت بایدریهای مشهد، سال6ی تا را گذار1403کیلومتر یریل

از مسافت، این برای قطار تامین برای لذا خط100کند برای که واگنی شه2دستگاه تدارقطار مشهد تعدادری این از که شده دیده ک

ش70 تحویل گذشته سال را برداردستگاه بهره شهرکت قطار تعدادری و دادیم، مشهد مراسمی30ی طی که ندادیم هنوزتحویل را واگن

شد.خواهددادهتحویلواگندستگاه30اینسالپایانتا

تص تعدادروی از کرد: دا30یح اختیار در اکنون هم که واگنی تعدادردستگاه بردا15یم بهره تحویل را تعدادرواگن و میدهیم 15ی

خط برای را بگی3واگن نظر خطردر واگنهای دورنمای برای دغدغهای خطرندا3یم قطارهای خصوص در کرد: بیان با1یم.کیامرز

خ اجازه دولت و نرسیدیم بندی جمع به هنوز ولی داشتیم، مشهد شهر شورای از که حمایتهایی شهروجود هیچ به را واگن یرید

خط واگنهای تامین است امیدوا1نداده بودکه خواهد آینده سال در ما بحرانهای از پیگیریکی با حداقلریم شهردار واگن15یهای

خ تصریداررا او کنیم. حدودری کرد: ولی1500یح است، شده بینی پیش واگنها تامین جهت سال، سه مدت برای اعتبار تومان میلیارد

تمام اصفهان آهن ذوب با شده منعقد قرارداد طی است. نشده تامین بودجه این خط6یلرتاکنون در شه3کیلومتر مشهدرقطار ی

تاکنون1100که تعداد این از که میشود تامین امسال آخر تا است از500تن ورتن است مشهد وارد پایان600یلها از قبل تا دیگر تن

میشود.ارسالمشهدبهسال

24نیوزایرانآنالین،شهرآرانیوز،مایننامه،معدنیرخبپایگاه،24معدن،24ذوبیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۱۷-۰۱/۱۱/۰۹(شداعالمآهنذوبدرعملکردتغییردالیل

نمود.یزساشفافخودعملکردتغییرخصوصدراصفهانآهنذوبکترش،24بورسنگرکدالگزارشبه

نمود.یزساشفافخودعملکردتغییرخصوصدراصفهانآهنذوبکترش،24بورسنگرکدالگزارشبه

ش تولیدات داشت بیان منفیرذوب رشد دارای بودجه به نسبت دلیل2کت به که است حالی در این باشد. می بازارردرصد بر حاکم کود

۶

۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۱۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JICQSZ0M
http://www.newswire.ir/KICPAPV4


خا و داخل نرفوالد شدید افزایش کشور، انررج های حامل قیمت افزایش حقوق، پایه وارداتی،ژخ زغالسنگ و کک قیمت افزایش ی،

جا سال در محصوالت ناچیرقیمت رشد شده ایجاد تورم به نسبت پوششزی رغم علی گردید موجب عامل این و است داشته 98ی

گردید.شدیدیانزدچارکترشونگرددمحققاولیهاهدافتولید،بودجهدرصدی

امروزبورسیرخبپایگاهدیگر:منابع

اصفهانآهنذوبدرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایتکرد:کیدأتکترشیربردابهرههایمهندسیامورمدیر
)۰۱/۱۱/۱۰-۱۱:۲۳(

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر تشری به ما خبرنگار با گفتگو در سارکت بومی قطعات و تجهیزات کازیح وجود با گفت: و پرداخت اصفهان آهن ذوب در شده ساختری های گاه
است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85ازبیشآهنذوبتابعه،هایکترشخدماتوتجاربازاستفادهوکارخانهدرتولیدو

نصی سارمهدی بومی افزود: باتزی فلکسیبل های درب نصب و ساخت طراحی، ساری، کک های دزی و درری فوالد پاتیل کشویی یچه

باو خود نماد اصفهان، آهن تحرذوب شرایط در تکنولوری این از دنیا برخوردار کشورهای معدود جمع در را ایران و است داد.ژیم قرار ی

سا بومی اصفهان، آهن ذوب در که این بیان با پیگیزوی مستمر فرآیند یک عنوان به تری شود، می ساختأی و طراحی کرد: کید

فل شمارهزشل کوره کائوپر دودکش کا2ی نسوز همراه کاربه داخلی دانش و توان با شری ارتفاعرکنان به بار اولین برای متر،70کت

بات فلکسیبل های درب نصب و ساخت شمارهرطراحی، بازسا3ی بز، ایستگاهری کننده خنک های شمارهریختهگرج بازسا5ی یزو

شد.یزسابومیاصفهانآهنذوبدرکهبودهتجهیزاتی2شمارهکنورتوراوتیلیزاتوردیگ

درنصی نصب و ساخت طراحی، فوالدری، کشویی د130یچه مکانیزم ساخت سارتنی، بومی و تاندیش کشویی کورهزیچه بدنه نسوز ی

سا بومی اقدامات دیگر از را یک شماره شزبلند در الکتری کوره نصب و ساخت طراحی، گفت: و کرد عنوان ساخترکت و طراحی یکی،

شمارهآEGFپروانه شماره4گلوماشین بلند کوره سرباره وان پروژه اجرای خردکن3، ستاره ساخت شمارهآ، ،4و1،2،3گلوماشینهای

بلند کوره جداره دو دم هوای فورم بات3و2ساخت سلول های رام کننده تمیز مکانیزم ساخت و طراحی سار، کک بازسازی دیگزی، ی

نیر بخار کاوهای های جرثقیل گردان آویز و تلشکی ساخت حرارتی، روتارگاه تجهیزات ساخت و شمش هایرگاه سیستم والوهای ی

است.شدهیزسابومیاخیرهایسالدرکهبودمواردیدیگرازغبارتصفیه

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر ساختری و مذاب سرباره حمل و چدن حمل کالسکههای فوالدبر، های ماشین قطعات ساخت کت،

بازسا سازو بومی اقدامات از را کارخانه مختلف بخشهای تجهیزات به مربوط معیوب الکترونیکی بردهای انواع گفت:زی و برشمرد ی

اندا راه و اجرا حزطراحی، اعالن سامانه مانیتوری سیستم و کارخانه بلندریق کوره سرباره پاتیلهای ساخت نشانی، آتش فرمان اتاق ینگ

فوالدسا ایستگاههایزو تاندیشهای انواع ساخت و طراحی نورد، اشپیندلهای محورهای و شافتها انواع ساخت گری، هاریخته ده و ی

سا بومی کارخانه متخصصان و کارشناسان توسط که است مواردی از کارخانه نیاز مورد قطعات و تجهیزات ساخت و شدهزطراحی ی

است.

معدندنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع

شداعالمآهنذوبدردعملکرتغییردالیل:24سبور|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۱۴-۰۱/۱۱/۰۹(اصفهانآهنذوبیزکرمآزمایشگاهصالحیتتاییدگواهینامهبرتمدید

مزار آزمایشگاه ساالنه مراقبتی سیزکریابی ای آی ایزو ایران، استاندارد الزامات مبنای بر ار17025،21ی تیم حضور با ماه مزدی انجامریابان موفقیت با ایران صالحیت تایید ملی کز
شد.

برنامه معاون رضوانیان علیرضا ، تهران افق گزارش شزیربه توسعه و ارری جلسه در صالحیتزکت تایید گواهینامه مراقبتی یابی

نمود.قدردانیربطذیهاییترمدیسایروآزمایشگاهاینهمکارانتالشازیزکرمآزمایشگاه

پو مرمحمود آزمایشگاه مدیر شعبان مزکری قوانین بنابر گفت: موفقیت این خصوص در ارری ایران، صالحیت تایید ملی یابیزکز

سی ای آی ایزو ایران استاندارد الزامات مبنای بر صالحیت تایید گواهینامه دارای های آزمایشگاه از صورت17025مراقبتی به بایستی

تیم یک حضور با راستا همین در شود. انجام سرار6ساالنه از متشکل ارزنفره مزیاب، این فنی کارشناسان و سیستم جلسهریاب کز،

مزار آزمایشگاه صالحیت تایید گواهینامه مراقبتی بزکریابی آزمایشگاه این محل در ارری فرایند طی از پس و مزبورزگزار گواهینامه یابی،

شد.صالحیتتأیید

م آزمایشگاه ملیزکرمدیر سازمان نیاز مورد قانونی الزامات تامین و آزمایشگاه نتایج به بخشی اعتبار در گواهینامه این نقش افزود: ی

م آزمایشگاه خوشبختانه و است اهمیت با بسیار کارخانه فوالدی محصوالت استاندارد های گواهینامه اخذ در ایران بازکراستاندارد ی

برآید.مهماینعهدهازتوانستهخودکنانرکافنیدانشوعلمیهایظرفیتبرتکیه

مرپو آزمایشگاه اهتمام و تالش به اشاره با شعبان ارزکری های جویی صرفه با که آزمایشگاهی داخلی مرجع مواد تولید در یزی

مدی های مساعدت گفت: است، بوده همراه نیز توجهی برنامهرقابل معاون و عالی شزیریت توسعه و همکاری و مدیرکت یتری

کنت و سفارشات انسانی، منابع توسعه و آموزش توسعه، و تحقیق خرهای کاال، خرل مصرفی، مواد فناورید تجهیزات، اطالعات،رید ی

م همچنین و عمومی روابط و صنایع مهندسی ارتباطات، و مداراتوماسیون و اسناد سزاییرکز به تاثیر موفقیت این در کارخانه فنی ک

داشت.

مرُمهمهدی آزمایشگاه کیفیت مسئول هایزکری، آزمایشگاه صالحیت تایید اعتبار گفت: نیز الزاماتآی مبنای بر شده کرودیته

ISO/IECاستاندارد است.ایرانصالحیتتاییدملیکزرمازساالنهمراقبتییابیزارنتایجبهمنوط17025

م آزمایشگاه افزود: کشورزکروی معتبر های آزمایشگاه با مهارت های آزمون مختلف های زمینه در جدی اهتمام با اصفهان آهن ذوب ی

.استداشتهکترمشاآزمایشگاهیبینهایمقایسهیرگزاربزمینهدر

ترمه شأی کرد: دررکید برتر های رتبه کسب با مختلف های حوزه در ها آزمایشگاه فنی عملکرد تایید ضمن مهارت های آزمون در کت

است.بودههمراهگرافیومتالومکانیکیخواصهایآزمونهمانندهازمینهبرخی

پیگی و ها تالش با گفت: مروی آزمایشگاه گرفته، انجام های هایزکری آزمایشگاه از فعال عضو اولین عنوان به اصفهان آهن ذوب ی

فناور آزمایشگاهی شبکه در فوالد فناورصنعت و علمی معاونت راهبردی های جمهوریری طریاست کاری، تشکیل تخصصیرح گروه

است.نمودهارائهشبکهایندبیرخانهبهراکشورهایآزمایشگاهاصلینیازهایازیکیعنوانبهآزمایشگاهیمرجعموادتولید

پیام/انتهای

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندیگر:منابع
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)۱۴:۱۶-۰۱/۱۱/۰۹(شودلحاظتوسعههفتمبرنامهدربایدفوالدصنعتمشکالترفع

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه هیأت24ی رئیس فوالد، ارزش زنجیره توسعه و تعالی تحول، بینالمللی کنگره اولین حاشیه در ،

کرد.اشارهکشورمعدنوفوالدهایحوزهرویپیشهایچالشبرخیبهگلگهر،صنعتیومعدنیکترشمدیره

مهمت انررفوالدگر اولیه، مواد پایدار تامین به مربوط را هستند رو به رو آن با کشور فوالدی صنایع که چالشهایی هازی،ژین ساخت یر

آو فن اندرو دست گفت: و کرد عنوان نوین ها استراتری اتخاذ با باید فوالدی صنایع حلژکاران راه صحیح، راهبردی های سند و ها ی

شود.میتضمینآنآیندهوشدهفراهمفوالدیصنایعمناسبتوسعهورشدموجباتصورتایندرکنند.پیدارامشکالتاینهای

الکت قوس تولید روش با فوالدی صنایع مصرف، پر فوالدی صنایع افزود: بیشتروی گاز کنندگان مصرف کلی طور به و وریکی ضرر ین

انر قیمت است الزم هم باز حال این با اند. دیده را شود.ژآسیب برخورد مصرف پر صنایع با و شود نزدیک خود واقعی قیمت به ی

گیرد.قرارنظرمدبایدآنجوییصرفهوبهینهمصرفبنابرایناست،محدودماکشورگازمنابع

تکنولو ورود و آهن سنگ پایدار تأمین افزود: سیرجان گلگهر مدیره هیأت دیگژرئیس اقدامات از جدید درریهای باید که است ی

پیگی کشور فوالد بیشتررصنعت غنای و عیار با اولیه مواد و معادن از باید و است محدود ما معادن نیز آهن سنگ زمینه در شود. ی

کنیم.اقدامجدیدمنابعازمندیبهرهویرفرآواکتشاف،بهنسبتواستفاده

ت تجربه با اصفهان آهن ذوب گفت: همچنین بزرفوالدگر از و انسانیرگترین نیروی از مندی بهره با و است کشور فوالدی واحدهای ین

است.موجودتنگناهایازعبورومشکالتحلبهقادرخود،ارزشمندتجربیاتوماهر

انر به دسترسی نظر از اصفهان آهن ذوب مانند کنند می تولید بلند کوره روش با که فوالدسازهایی موجود شرایط در افزود: باژوی ی

ش این . هستند رو به رو تولید برای خود خاص های چالش و ازرمشکالت که اززکت استفاده با است، برخوردار مناسب های یرساخت

رسد.میمناسبیروبهرهبهباالترافزودهارزشبامحصوالتتولیدونوهاییرآوفن

مشکالت از یکی کرد: اضافه سیرجان گلگهر مدیره هیأت نقلزرئیس و حمل ویژه به نقل و حمل موضوع صنایع، است.ریرساختی یلی

سرمایهگذا برای نیز کشور نقلرصنعت و حمل زمینه در کنندهری تولید اصفهان آهن ذوب که جا آن از و دارد آمادگی درریلی ملی یل

یابد.دستالزمیرسودآوبهزمینهایندرکرمشتیرگذاسرمایهوتهاترباتواندمیاستایران

از صنایع پیشنهادات تجمیع برای الزم اقدامات باید است تدوین حال در اکنون هم که توسعه هفتم برنامه در کرد: نشان خاطر وی

توا مجوزها، ساماندهی مدیزجمله زنجیره، در انررن هوشمند متناسبساژیت مالیاتی، معافیتهای ساماندهی وزی، دولتی حقوق ی

شود.هموارکشورفوالدصنعتویژهبهصنایعبرایتولیدشرایطتاشودلحاظوبررسیمعادنتوسعهبرایآناستفاده

پیام/انتهای
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/۰۱/۱۱(ایرانآهنسنگهمایشدستاوردهایازیربهرهوافزایشوینههازهکاهشکرد؛عنوانسعدمحمدیاردشیردکتر
۱۰-۰۵:۵۱(

ش مدیرعامل محمدی، سعد اردشیر گذاردکتر سرمایه تشرکت ایران آهن سنگ المللی بین همایش ششمین حاشیه در فلزات و معادن توسعه شری در کرد: وریح معادن توسعه کت
ش این است. افتاده اتفاق رویکرد تغییر گذارفلزات سرمایه نهاد یک حال به تا شرکت خود امروزه اما است بوده سهام بازار در بزری های پروژه اجرای حال در ازرکت است.بیش 21گی

است.گرفتهشکلمعدنیوفوالدیهایبخشدرکههستاجراحالدرپروژه

ش مدیرعامل محمدی، سعد اردشیر گذاردکتر سرمایه آهنرکت سنگ المللی بین همایش ششمین حاشیه در فلزات و معادن توسعه ی

تش شرایران در کرد: شریح این است. افتاده اتفاق رویکرد تغییر فلزات و معادن توسعه گذارکت سرمایه نهاد یک حال به تا دررکت ی

ش خود امروزه اما است بوده سهام بزربازار های پروژه اجرای حال در ازرکت است.بیش بخش21گی در که هست اجرا حال در پروژه

است.گرفتهشکلمعدنیوفوالدیهای

“ومعادن”آتیهایبرنامهودستاوردها

ط هفت از اینکه خوب اخبار از گفت: محمدی سعد طرهمچنین هفت اقتصادی، پیشرفت پیشرانان توسعه شرح به مربوط کترح

ط اولین و است فلزات و معادن اینرتوسعه از افتتاحرط48ح قابلیت اسفندماه در که هست معادن توسعه به مربوط میکنم فکر ح

نیر آن و ت360گاهودارد سیکل نیررمگاواتی یک همچنین است. سمنان انر10گاهوکیبی سراسژمگاواتی شبکه به خورشیدی اتصالری ی

ط هفت این برای که شرایطی با هستیم است.امیدوار کرده طرپیدا بقیه خوبی خیلی سرعت با بتوانیم ما است، شده بینی پیش حرح

یم.رببجلوهمراها

جا سال در ما خوشبختانه کرد: اظهار ازروی بیش هستیم50ی امیدوار کردیم. اکتشاف کشور غرب منطقه در آهن سنگ تن میلیون

از بیش با حفا60که متر سالرهزار در برنامه1401ی به توجه با سالرو در بتوانیم آینده، سال برای شده انجام های ذخایر1402یز به

طربهت برای را خوراک تامین و کنیم پیدا دسترسی داشتهری صبانور گندله و کنسانتره کارخانه کردستان، فوالد اردبیل، فوالد های ح

باشیم.

ط بلوچستان، و سیستان جانجا، مس در کرد: اضافه کارخانهروی برای مس کنسانترهs6ewح کارخانه همچنین و لیچینگ روش به

گی شکل حال در پایین عیار ازربا بیش ها پروژه این و است گذا10ی سرمایه تومان میلیارد بلوچستانرهزار و سیستان استان در ی

است.داشته

سرمایهافزایشپایانیمراحلدر“ومعادن”

ش عامل گذارمدیر سرمایه ماهرکت تیر در سرمایه افزایش فرآیند کرد: اظهار “ومعادن” سرمایه افزایش مورد در فلزات و معادن توسعه ی

سرمایه برنامه زودی به که هستیم امیدوار هستند. ها تقدم حق کردن نهایی حال در ما همکاران حاضر حال در است. رسیده اتمام به

بگیرد.صورتجدیدهاییرگذا

آهنسنگهایهمایشیرگزاربلزوم

که همانطور کرد: بیان مشکالت این از گذر برای راهکار ارائه و اکتشافات و معدن به مربوط های چالش خصوص در محمدی سعد

گذا سرمایه با امروزه تولیدرمیدانید مرز از ما میشود، انجام دارد فوالد بخش در که مهم55ی و کرد خواهیم عبور احتماال تن میلیون

آهنمانرت سنگ ذخایر ما حالیکه در هست آهن سنگ اولیه مواد داشتن قضیه این در بحث نیازمند2.7ین ما است. تن میلیارد

۳

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۲۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JICQLBQ5


بیشت اکتشافات و ذخایر ورشناسایی بهره لحاظ به هم اکتشاف، برای شناسایی لحاظ به هم یعنی هستیم. تکنیکری با استخراج و ی

هستیم.متخصصینراهکارهاینیازمندنوینتجهیزاتازاستفادههموروزبههای

همفک با تا کند جمع هم کنار در را آهن سنگ حوزه همکاران میتواند اینکه به توجه با ها همایش از دست این ارائهربنابراین به ی

ه کاهش برای وزراهکارهایی بهره افزایش و ها رارینه مسیر این شدن هدفمند میتواند و بود خواهد مهم و ارزشمند بسیار برسند، ی

کند.مدون

را ما صنعت میتواند مدون، ی برنامه و شایسته نیروی از استفاده آموزش، میگوییم هم باز و گفتیم همیشه کرد: اضافه وی پایان در

بدهد.سرعتکشورنظرمداهدافبهدستیابیبرای

نیوزبورس

نامهمعدنیرخبپایگاهنیوز،شمااقتصادی،رصدیرخبپایگاهدیگر:منابع

همایشششمیندرمحمدیسعداردشیردکترایران:آهنسنگبینالمللیهمایشششمیندرمحمدیسعداردشیردکتر
)۱۲:۰۹-۰۱/۱۱/۱۰(استآهنسنگاکتشافکشوربرایبرنامهینرمهمتایران:آهنسنگبینالمللی

ش مدیرعامل سعدمحمدی» «اردشیر گذاردکتر سرمایه سنگرکت المللی بین همایش ششمین در (ومعادن) فلزات و معادن توسعه ی

حاضر حال در گفت: ایران کانسنگ180آهن این محتوای آهن ذخایر میزان و جهان آهن سنگ ذخایر تن است.85میلیارد تن میلیارد

به دنیاست.2.5نزدیک ساالنه استخراجی آهن سنگ تن س4میلیارد عنوان به مطرکشور دنیا در آهن سنگ استخراج هستند.رگروه ح

گذشته سال در بر900استرالیا تن، چین380یلزمیلیون تن، هندوستان360میلیون و تن استخراج240میلیون آهن سنگ تن میلیون

اند.داشته

حدود کشور در حاضر حال در گفت: سعدمحمدی اقتصاد، صفحه گزارش میزان2.7به امروز است. موجود قطعی ذخیره تن میلیون

گذا بهرسرمایه نزدیک فوالد بخش در به49ی نزدیک کشور در شده ایجاد ظرفیت و تن عمال75میلیون و میباشد فوالد تن میلیون

اززچی باالتر مط55ی تن برمیلیون مشکالت به توجه با حال است. کنیمرح فرض اگر هستیم مواجه آن با حاضر شرایط در که گاز و ق

مهمت10که که میآید نظر به نکته این باشد داشته تولید قابلیت ظرفیت چونردرصد است. آهن سنگ اکتشاف کشور، برای برنامه ین

داد.نخواهدکفافراآیندهسال15تا12ازبیشموجودذخیره

گذا سرمایه میزان به اشاره با «ومعادن» ازرمدیرعامل بیش اسفنجی آهن در گفت: از105ی بیش فوالد در و هر210یورو ازای به یورو

است.شدهیرگذاسرمایهتن

گذا سرمایه این است قرار اگر افزود: حتماروی که است این بر بنده اعتقاد لذا شود؛ آماده نیز آن خوراک باید شود گردش به تبدیل یها

گذا سرمایه برای اطراف کشورهای به نگاهی نیم حتی و کرده تدوین آهن سنگ ذخایر اکتشاف برای مدونی برنامه باید داشتهرکشور ی

باشد.

تص تکنولورسعدمحمدی از زمان، از برهه این در اگر کرد: مسائلیژیح به اقتصادی لحاظ به نکنیم استفاده الزم فنی دانش و دنیا روز ی

انایرآهنسنگهمایشدهایدستاورازیهوربهرایشافزوینههاهزکاهشاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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شویم.تنشدچارآنحلبرایشایدکهکردخواهیمبرخورد

ش گذارمدیرعامل سرمایه معدنکارکت تکنیک کرد: بیان ادامه در فلزات و معادن توسعه درری چه طراحی، بخش در چه ما امروز ی

است.مدونبرنامهیکنیازمندتغییراتاینیقیناواستنگرشتغییرنیازمندانسانینیرویبخشدرچهوآالتماشینبخش

بهت در حتی ما، فعلی شرایط با کنسانتره بخش در دنیا روز کارخانههای راندمان میزان کرد: اظهار فاصلهروی کشور، معادن یادیزین

گذا سرمایه یعنی پول، یعنی اسکناس، یعنی فاصلهها این نکنیم، توجه تغییرات این به اگر ایجادردارد. بیشتر سود با میتوان که ی

کرد.

می میتوانیم صمت وزارت و خصوصی بخش هماهنگیهای با آهن سنگ بخش در ما کرد: خاطرنشان خاتمه در گردهاییزسعدمحمدی

استرات برنامهها آن به رسیدن برای و کنیم تدوین را هدفمندی برنامههای تا داده تاژتشکیل دهیم قرار کار دستور در را مناسب یهای

میکنیم.رنگترکمرااحتمالیمشکالتیصورتایندربگیرد.شکلنظارتیسیستمهایتوسطآنپایش

متالزمیمنبع:

هابرچسب

فلزاتومعادنتوسعه

)۰۹:۲۸-۰۱/۱۱/۱۰(شدمعرفیآهنذوبکترشجدیدمدیرعامل

شد.منصوباصفهانآهنذوبمدیرعاملعنوانبهکوهیمهدیتامین،صدریرسرمایهگذاکترشمدیرعاملسویازحکمیطی

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و تعهدری به نظر است: آمده حکم این در آهن، ذوب کت

ش مدیرعامل عنوان به جنابعالی، ارزشمند سوابق هیئترو محترم اعضای سایر هماهنگی با تا میشوید منصوب اصفهان ذوبآهن کت

ید.زوراهتمامکترشاهدافتحققراستایدرمتخصصوارزشمندنیروهایازاستفادهوقانونیوشرعیجوانبرعایتضمنمدیره،

ستی فساد پاکدستی، انقالبی، روحیه با االعظم بقیهاهلل حضرت عنایات سایه در و متعال خداوند به اتکال با است بهزامید اهتمام و ی

بهکا و تبعیض» و «فقر رفع و پیشرفت» و «عدالت تحقق و مردمی» دولت مدیران «عهدنامه خودرگیرمفاد توان و استعداد تمام ی

بهرهو ارتقای صرفهجویی، اصل رعایت با برنامهها و اهداف پیشبرد حداکثردر بازدهی اثربخشی، و کارایی افزایش و وری منابع ی

ش امانتدارسرمایههای اصل و منافع حفظ لحاظ به کارکت خصوص به سهامداران کلیه مصالح عری، بیمهشدگان و جهتزگران در یز

باشید.مویدوموفقایراناسالمییرجمهومقدسنظامتعالیوروزافزونپیشرفتبهنیل

مد دارای کوهی مدیرمهدی ارشد کارشناسی تحصیلی مدیرک دولتی شریت مدیرعاملی که است تحول عمرانریت پترو کتهای

ش فوالد ایران، روی معادن توسعه هلدینگ بازرمکران، کالسیمین، هلدینگ مدیره هیئت رئیس و غدیر پترو کاوه، روی،رق صنعت گانی

سابقهرسرمایهگذا در را سبزوار فوالد و چابهار آمونیاک اوره پترو مکران، گاز لوله خط معادن، تجهیز و توسعه کوثر، معادن و صنایع ی

دارد.خودیرکا

پیام//انتهای
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)۱۱:۳۴-۰۱/۱۱/۱۰(ساختماناولیهموادروزقیمت؛1401بهمن10امروزساختمانیمصالحقیمتلیست

مهمت از ساختمانی مصالح قیمترانواع لیست به مطلب این در میشوند. باالیی حجم در رومزه طور به که هستند بازار کاالهای ین

یم.زمیپردا1401بهمن10امروزساختمانیمصالح

اقالم قیمت در نوساناتی بازارها، سایر مانند نیز ساختمانی مصالح بازار دیگرردر شاید نوسانات این اما میشود. دیده درشت و یز

و مصرف و تقاضا با ساختمانی مصالح بازار در دیگزبازارها، بسیار عوامل و شوند نمی کهریاد آنجایی از هستند. عملکردشان در نیز ی

است.ساختمانهمانًاصرفایرانساختمانیمصالحکوچکجامعهپسهستند،گذاررتأثیهممنطقهایوجهانیسطحدرعواملاین

امروز ساختمانی مصالح قیمت فاکتورهای1401بهمن10لیست این اما هستند. ساختمانی مصالح روز قیمت بر متعددی عوامل که گفتیم

ن از عبارتند ندارند را مصالح بازار داخلی تقاضای و عرضه به ربطی الزاما که ساختمانی مصالح قیمت بر نرچیدمان بن، شرایطرخ ارز، خ

گم عوارض میزان و تورم سیاسی، روابط بسیارو برای ساختمانی مصالح روز قیمت فاکتورها، این به توجه با موجود. فعاالنرک از ی

امروز ساختمانی مصالح قیمت بررسی به مطلب این ادامه در نتیجه در میکند. کردن پیدا از معمولی افراد حتی فروشندگان، بازار، این

یم.زمیپردا1401بهمن10

جدیدت تا میشود روز به تکراتو در روز هر نوشتار این که است دقیقترگفتنی و هررین که صورتی در کنید. ارائه شما به را قیمتها ین

امروز ساختمانی مصالح قیمت لیست به نسبت انتقادی یا انتقاد لطف1401بهمن10نظر، کردید، کامنتهااحساس بخش در را موضوع ًا

ید.ربگذامیاندرتکراتوبا

موزاییک و سرامیک کاشی، روز امروز1401بهمن10قیمت ساختمانی مصالح قیمت از بخش این کاشی،1401بهمن10در قیمت به

یم:زمیپردا1401بهمن10موزاییکوسرامیک

اسنو مدل سعدی کلکته براق60در60سرامیک سایز110.000سفید سفید رعد ارزان براق60در60سرامیک لعاب تولیدی کارخانه با

ساده85.200کوثر سفید مرمر78000کاشی سنگ گرانیتی اسلب59.500موزاییک پولیشراستاتوا120×240سرامیک موزاییک860.000یو

ط مارحیاطی جوشقان52.500یرح سنگ سفید پلنگی حیاطی ترانس52.500موزاییک هاتیک سرامیک ساده102.300کاشی سفید کاشی

روشن60در30براق الوند براق170.000سرامیک طوسی ایرسا سرامیک ای114.000کاشی نقره طالیی استیل کاشیaj232151.000کاشی

آلومینیومی سفید کابینتی پلیمTP14094.000بین طرموزاییک کوبیکری طوسی4090.000*40ح گرانیتی کلکته54.500موزاییک سرامیک

نورث مدل پولیش80در80الوند فول نانو ا277.000پرسالن مدل الوند کف پولیش100در100کولوسوسرامیک فول نانو پرسالن

پولیش100×100سرامیک331.000کلکته نانو روشن ط410.000فالمینو دیوایارسرامیک پرسالن چوب و120در20ح کف رفسنجان فخار

3045.000*60ایفاسرامدکوررایمونکفسرامیک239.000دیوار

دیوا کفپوش، روز پارقیمت و امروز1401بهمن10کترپوش ساختمانی مصالح قیمت از بخش این پا1401بهمن10در قیمت کت،ربه

یم:زمیپردا1401بهمن10کفپوشوپوشردیوا

گرانول ط160.000تا108.000کفپوش ایرانی چسبدار پشت فومی پوش سفیدردیوار آجر تا6217.400کدpvcکفپوش109.000تا68.500ح

رولی230.000 ای150.000کفپوش چوبی پوش پنلزدیوار Brownیا Beech68.500پا95.000تا تایل پوشردیواT012433.000کترکفپوش

ط دکو هیوا چسبدار پشت کدرفومی سفید آجر وینترپا79.000تا20169.500ح لمینت تاQ-304235.000مدلWinteriorیوررکت

کدرپا380.000 آرتا چسبدار-سایزردیوا295.600تا775295.000کت پشت فومی ط7080.000*77پوش فومی پوش سفیدردیوار آجر ح
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ساتکس رنگی94.864تا68.500برند کاذب کف تایل کدرپا229.000کفپوش آرتا میلورپا770295.000کت لمینت لمینتMillo289.000کت

–3wg000649کدBarlinekبرندچوبیکترپاZPA-111325.000کدکترپا304.800ادونسمدلپاالز

بل روز آجروقیمت و امروز1401بهمن10ک ساختمانی مصالح قیمت بخش این بل1401بهمن10در و آجر قیمت 1401بهمن10کوبه

یم:زمیپردا

سقفیوبل سفال گاوبل25cm8.500ک بلزک | بلوی | هبلکس مدAAC719.999کوک نما نسوز سادهرآجر قرمز سفالAB420013.794ن

سیپووبل257.000*50سقفی سبک روس1.640.400سانتیمتر60*25*20کسرک چوب بنایی مد900.000تخته نما نسوز ایرآجر قهوه ن

ارغوان آنتیک قرمزAB310065.281تیره قزاقی مد2.839ُاخراآجر نما نسوز سادهرآجر سفید گرانیتی نماAB5125182.845ن تایل آجر

ابلق74.000چین قزاقی سنتی2.239سانتی5.5قطر10-20آجر نسوز مد5.400آجر نما نسوز آنتیکرآجر ارغوان قرمز آجرAB420064.621ن

لعابدار مد35.000مشبک نما نسوز سادهرآجر شاموتی زرد تیغهAB643016.416ن سفال تهران7*20*25آجر نما3.300سانتی نسوز آجر

آنتیکرمد تیره ای قهوه مدAB3105512.596ن نما نسوز سادهرآجر تیره ای قهوه انگلیسیAB310014.376ن قرمز سانت20/40آجر

cementاF106کدسانتیمتر40*20*20ابعادسیمانیکوبل20.000آجرحرط block F1064.700150.000سنتیآجر

ساختمانی سنگ روز امروز1401بهمن10قیمت ساختمانی مصالح قیمت از بخش این امروز1401بهمن10در سنگ قیمت بهمن10به

یم:زمیپردا1401

مرم پله آبادهرسنگ بب250.000یت محالت آبگرم تراورتن مرم200.000یرسنگ آبادهرسنگ کرم250.000یت محالت آبگرم تراورتن سنگ

ممتازز د350.000یتونی تراورتنرسنگ مرم100.000پوش اسلب ایرسنگ قهوه و مشکی فونیکس محالت875.000یت تراورتن سنگ

سوپر حیاط600.000سفید کف ط185.000سنگ ورقه چوبرسنگ لوتوس150.000ح مدل نما مصنوعی آبگرم129.000سنگ تراورتن سنگ

یک درجه ممتاز مشکی450.000محالت دهبید نمای مشبک745.000سنگ مدل نما مصنوعی و129.000سنگ تیره سیلک پرشین پله سنگ

بیات معدن کد600.000روشن سفید مرمر مصنوعی اسلب /2.570.000میکانو041سنگ سفید – صراحی مدل مصنوعی 15*15*50سنگ

735.000الشترنمایسنگ140.000ایرودخانهسفیدسنگقلوهKD52675.000ا

گچ و سیمان روز ساختمانی1401بهمن10قیمت مصالح روز قیمت از بخش این گچ1401بهمن10در و سیمان قیمت 1401بهمن10به

یم:زمیپردا

تیپ پرتلند ای2سیمان فله سفیدکا51.600تا8.100آبیک مخصوص سمنان صالح تیپ8.800یرگچ پرتلند شمال2سیمان

تیپ44.500کیلویی50 ت2سیمان (کامیون کشاور41.600)کتهران مخصوص خام (زگچ Rawی gypsum for agriculture

عمده398.000( _ فله داراب عمده550.000سیمان _ سپهر پاکتی صالح40.500سیمان میکرونیزه گچ پاکتی9.800سوپر سفید 25سیمان

نیوکیل سفیدکا39.000یزرگرمی سمنانرگچ امید سمنان18.500ی امید عمده27.000گچ _ فارس پاکتی حبیب45.000سیمان سفید گچ

عمده _ نی790.000کازرون پاکتی عمدهرسیمان _ پاکتی37.500یز سفید الرستانوکیل25سیمان _34.500گرمی آباده پاکتی سیمان

تیپ33.000عمده فله پاکتی790.000تهران2سیمان سفید نیوکیل50سیمان کازرون65.000یزرگرمی حبیب سفید سیمان12.500گچ

پاکتی عمدهوکیل40سفید _ الرستان عمده39.000گرمی _ فله فارس خجستهریزگچ570.000سیمان سمنان سیمان14.300کیلویی25کار

43.000کیلویی50آبیک2تیپپرتلندسیمان86.000کیلویی40بنویدسفیدسیمان5039.800پاکتیکوهزفیرو

ساختمانی آالت آهن روز ساختمانی1401بهمن10قیمت مصالح روز قیمت از بخش این آهن1401بهمن10در قیمت 1401بهمن10به

یم:زمیپردا
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استیل(رو یک430ق درجه بگیر الماسرو1.875.000) هفت گالوانیزه شیت2ق فوالدمبارو29.700متر1/25×2/50میل گالوانیزه 2کهرق

شیت رنگیرو30.700متر2×1میل گالوانیزه مبا0/50ق آبیرمیل خ12541.500عرض5015که بستر گالوانیزه،رمیلگرد (آجدار، 15پایی

دانسیتهرو31.350سانتی) یونولیت بستر20114.000ق تهرانI7سبک14تیرآهن32.000میلگرد انبار آهن ناب14ناودانی3.030.000ذوب

سایز18.200یزرتب روغنیرو30431.192ناودانی سایزرو31.100تا29.800ق سیاه اصفهان14تیرآهن4026.400ق بنگاه اصفهان آهن ذوب

کد(– – صادراتی) و عمده خ199453.500.000فروش بستر ک27.250پاییرمیلگرد کالف561.600یستالرطلق والپست20.400میلگرد

طول بال2سانت50گالوانیزه، زاگرسA3اجدار16میلگرد47.000اصفهان165گردck45فوالد102.300)تسان15دیوار(7میل،

–رشه کد(کرد – صادراتی) و عمده –A3اجدار18میلگرد1998916.002فروش اصفهان آهن کد(ذوب – صادراتی) و عمده فروش

53.500اسفراینهاترول470گردMO40فوالد1997816.600

ماسه و شن روز ساختمانی1401بهمن10قیمت مصالح روز قیمت از بخش این ماسه1401بهمن10در و شن قیمت 1401بهمن10به

یم:زمیپردا

کفی شه(ماسه کامیونی165.000یار-کامیونیرخاکی) مالتی شن120.000ماسه و شکسته ماسه و شسته طبیعی ماسه مخلوط

عمده185.000شکسته _ مرادی شسته عمده185.000ماسه _ کنار صدرا شسته کد92.500ماسه متوسط دانه شن23685.000شن

د ساز(کوهکونخودی عمدههسد _ بادامی147.000) ای120.000شن کیسه بادی د9.500ماسه شسته ساز(کوهکوماسه _هسد (

کنار167.000عمده صدرا بادامی کد170.000شن سفید رنگی عمده23175.000شن _ دره خرم معدن نشده سرند شسته42.000مخلوط ماسه

شکسته155.000مرادی ساز(کوهکود06ماسه عمدههسد _ خاو167.000) مالتی کد120.000یرماسه متوسط دانه شن23705.000شن

کد کد23455.000رنگی رنگی مرادی23245.000شن بادامی کد140.000شن متوسط دانه معدنوپ23695.000شن نخودی که

490.000ستوده

امروز ساختمانی مصالح قیمت لیست در شما گذاشته1401بهمن10دیدگاه میان در تکراتو با کامنتها بخش در را خود نظرات چیست؟

کنید.کمک1401بهمن10ساختمانیمصالحروزقیمتجامعیتودقتافزایشبهو

)۱۷:۲۸-۰۱/۱۱/۰۹(اصفهانذوبآهن18و14،16میلگردقیمت

تو و تأمین زمینه در فعال معتبر فروشگاههای از یکی آنالین آهن آالت آهن مجموعه ، مازنداصناف گزارش فوالدیزبه مقاطع انواع یع

گ در باکیفیت میلگرد انواع فروشگاه، این پرتقاضاتراست. جزء که مختلف مناسبریدهای قیمت با را میآید بهشمار فوالدی کاالهای ین

خ داردر قصد اینجا در میدهد. قرار بپرداریداران آن بر مؤثر عوامل و اصفهان میلگرد قیمت بررسی به محصولزیم یک بهدنبال اگر یم.

باشید.همراهماباهستید،مناسبقیمتبامرغوب

پ از یکی ساختمانسارکاربردترمیلگرد صنعت در فوالدی مقاطع ستونسازین و فوندوانسیون از و است سدسازی تا گرفته وزی ی

هزپلسا دارند. نیاز آن به سازه امنیت و استحکام برای شروعزی از پیش باید عمرانی و ساختمانی پروژه هر موردنیاز میلگردهای ینه

باشید آشنا میلگرد قیمت بر مؤثر عوامل با که است مهم ازاینرو، میشوند. دقیق برآورد از مانع فوالد بازار نوسانات اما شود؛ برآورد کار

کنید.پیشبینیبهدرستیرابازارشرایطو

ساختماناولیهموادروزقیمتاتو:تکر|خبرخبرادامهادامه
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و و برند سایز، مهمتزنوع، از آرماتور فوالدیرن محصول این قیمت روزانه نوسانات بااینحال، هستند. آن قیمت بر مؤثر فاکتورهای ین

ن دالر، قیمت مانند: تعیینکنندهای عوامل فرازوفرودهای نربهدلیل ارز، مثال،رخ برای میافتند. اتفاق و... فوالد جهانی قیمت تورم، خ

س خیلی فوالد جهانی قیمت و دالر قیمت رفتن اینرباال میشود. آرماتورها قیمت افزایش موجب و میگذارد تأثیر نیز فوالد بازار بر یع

دهند.افزایشرایدرخازشماسودمیتواننداولیهموادوسوختقیمتکاهشکهاستحالیدر

میلگرد از قابلتوجهی پرفروشت14حجم از یکی محصول این میکند. تأمین اصفهان ذوبآهن کارخانه را داخلی استربازار سایزها ین

و با تولید، استانداردهای طبق تقزو دروکیل14.5ًایبرن میلگردها، استحکام و کیفیت افزایش بهمنظور میشود. عرضه و تولید گرم

استانداردهای از اصفهان ذوبآهن کارخانه تولید GOSTآلمان،DINخطوط JISروسیه،57/81 G31 و12 ASTMژاپن A 615 (G75,

G60, G40ط از آنالین بهصورت میتوانید فوالدی محصول این روزانه قیمت از میگیرند. بهره پیدار) اطالع معتبر مراجع و سایتها یق

کنید.

سایز ایران، بازار در میلگرد پرفروش سایزهای از دیگر میلگرد16یکی قیمت نمودار متغیر16است. بازار تقاضای و عرضه میزان باتوجهبه

گذشته سالهای در است. گرانتر عمرانی و ساختمانی پروژههای افزایش بهدلیل سال گرم فصول در محصول این قیمت ازاینرو، است.

ب قطعی افزایش فصولربهدلیل در بازار در آجدار میلگرد قیمت رفتن باال احتمال کارخانهها، تولید توان کاهش و تابستان و بهار در ق

است.شدهپیشزبیشاسالگرم

کنید.میمشاهدهرااصفهان16میلگردقیمتتغییراتازنماییتصویرایندر

میلگرد اپ14انواع سیاه، میلگرد گالوانیزه، انواع شامل باالییوذوبآهن بسیار استحکام و کیفیت از که هستند اروپایی و کسی

مقاومت بهعنوان منگنز و سیلیکون کربن، آلیاژ با اروپایی میلگرد میان، این در محیطهایربرخوردارند. در میشود. شناخته آرماتور نوع ین

معمو میرود.مرطوب کار به آن ساخت در خوردگی و زنگزدگی برابر در باال مقاومت با گالوانیزه فوالد که میشود استفاده گالوانیزه از اًل

نرتعیینکنندهت اخیر، سالهای در فوالدی مقاطع سایر و آرماتورها قیمت بر مؤثر عوامل است.رین بوده فوالد جهانی قیمت و دالر خ

ن رفتن هرباال و اولیه مواد قیمت افزایش معنای به دالر تمایلزخ افزایش شاهد همچنین دالر، شدن گران با است. تولید ینههای

ار درامد و صادرات افزایش به محصولزتولیدکنندهها این گرانی و داخلی بازار در میلگرد کمبود به منجر بلندمدت در امر این هستیم. ی

میشود.

میلگرد گ18انواع با روسیه استاندارد ,A1یدهایرطبق A2, A3, A4گ آرماتورهای کشور این استانداردهای اساس بر میشوند. یدرتولید

A1گ ساده، نوع ماA2یدراز آجدار نوع دراز یا (یکنواخت گوپیچ دA3یدرکی)، یا (یکنواخت جناغی آجدار نوع گواز و ازA4یدرکی)

م آجدار خرنوع زمان به بسته محصوالت این قیمت هستند. گرکب و سایز کارخانه، عرضه و تولید حجم تقاضا، میزان ورید، میلگرد ید

بااطالع و کرده لحاظ خود معامالت در نیز را آنها روزانه قیمت نوسان احتمال است الزم ازاینرو، است. متغیر کشور اقتصادی شرایط

خ فنی، تحلیلهای و بازار شرایط تصویرراز در دهید. انجام را خود میلگردزید قیمت نمودار در18یر را اصفهان آهن گذشته1ذوب سال

میکنید.مشاهده

کنید.میمشاهدهرا18میلگردقیمتتغییراتازنماییتصویرایندر

مهمت از خریکی فاکتورهای خرین است. فوالدی کاالی کیفیت و اصالت از اطمینان بهترید، میتواند همواره معتبر فروشگاه یک از ینرید

خ تجربه یک برای بارتضمین آنالین آهن باشد. مطمئن تو14ید زمینه در سابقه وزسال اعتماد کشور، سراسر به فوالدی محصوالت یع

میدهد.خودتجارتاصلیاولویترایانرمشترضایت

اصفهانذوبآهن18و14،16دمیلگرقیمتاصناف:مازند|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۱۰دوشنبه

۲۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



بهت از مشتراستفاده امور حوزه در بهتر هرچه سرویسدهی برای انسانی منابع کنترین و کاالها،ریان اصالت تضمین کیفی، ل

آنالینرنگهدا آهن فروشگاه تالشهای ازجمله و... کیفیت حفظ برای مناسب شرایط و استاندارد انبارهای در فوالدی محصوالت ی

)https://ahanonline.com(/هستند.یزانزعشمایدرختجربهبهبودوهدفاینتحققبرای
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