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/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزآمادهساگاهرکااتوماسیونسیستمبهروزرسانیشد؛انجامموفقیتبااصفهانذوبآهندر
۰۵-۰۷:۴۲(
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/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزآمادهساگاهرکااتوماسیونسیستمبهروزرسانیشد؛انجامموفقیتبااصفهانذوبآهندر
۰۵-۰۷:۳۷(

۷
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/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزآمادهساگاهرکااتوماسیونسیستمبهروزرسانیشد؛انجامموفقیتبااصفهانذوبآهندر
۰۵-۰۷:۴۴(

۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا
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/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزآمادهساگاهرکااتوماسیونسیستمبهروزرسانییافت؛تحققاصفهانذوبآهنکترشتوسط
۰۵-۰۷:۵۳(

۶

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۸
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/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزآمادهساگاهرکااتوماسیونسیستمبهروزرسانیشد؛انجامموفقیتبااصفهانذوبآهندر
۰۵-۰۷:۵۸(

۵

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه
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)۰۶:۱۶-۰۱/۱۱/۰۵(اول)قسمت(صنعتیکیرماندگارمزیزبومیسافوالد؛زنجیرهدرتوسعهایاهدافمانعگازقطع

۵
۱

۲
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۱۰
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)۰۸:۲۲-۰۱/۱۱/۰۵(استکشورمترووراهآهنخطوطنیازموردیلرتامینآمادهذوبآهن

۶

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۱۲
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استکشورمتروواهآهنرخطوطنیازدموریلرتامینآمادهذوبآهنکیاست:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۱۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۲۳-۰۱/۱۱/۰۵(میرسدیزرتببهگارانتیسالپنجبااصفهانذوبآهنیلر

ezob27

)۱۲:۲۷-۰۱/۱۱/۰۵(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورت

ش بارمدیرعامل تا شود احصاء مشکالت باید خاطر همین به میگذرد. آنها حل و مشکالت دقیق شناخت معبر از فوالد صنعت در تعالی و تحول مسیر گفت: اصفهان آهن ذوب کت
باشیم.تعالیشاهدآمدهوجودبهتحول

ش میگذرد.رمدیرعامل آنها حل و مشکالت دقیق شناخت معبر از فوالد صنعت در تعالی و تحول مسیر گفت: اصفهان آهن ذوب کت

باشیم.تعالیشاهدآمدهوجودبهتحولباتاشوداحصاءمشکالتبایدخاطرهمینبه

ارزشآف تولید رویکرد با فوالد ارزش زنجیره توسعه و تعالی تحول، المللی بین کنگره بکاراولین با فناورگیرین چهارمری نسل نوین یهای

شد.آغازسیماوصداالمللیبینهمایشهایکزرمدرماهبهمنچهارمصنعت

ای کنگره، این سخنران شراولین مدیرعامل رخصتی تارج در اصفهان ذوبآهن گفت: همایش این در و بود ذوبآهن سهامی یخرکت

باشد.پیشقدمبایدنیزآننقایصرفعدرمعتقدیمخاطرهمینبهواستبودهگذارراثکشورفوالد

مشکالت باید خاطر همین به میگذرد. آنها حل و مشکالت دقیق شناخت معبر از فوالد صنعت در تعالی و تحول مسیر گفت: وی

تأثی بسیار کشور فوالد صنعت در اولیه مواد حوزه باشیم. تعالی شاهد آمده وجود به تحول با تا شود آنراحصاء شاهبیت که است گذار

است.آهنسنگ

افزود: حدود12رخصتی که شده صادر کشور سراسر در معادن اکتشاف زمینه در مجوز مجموع7هزار در که است فعال معدن هزار

میدهد.پوششراکشورمساحتدرصد5

ش بهرمدیرعامل پیشرفته کشورهای در اکتشاف عمق متوسط داد: ادامه ذوبآهن سهامی کشورها250کت سایر برای و رسد می متر

عدد از80این کمتر اکتشاف عمق ما کشور در ولی است راهاندا10متر مدت همچنین است. حدودزمتر ما کشور در معدن سال7ی

برسد.محصولبهمعدنیکنهایتدرتاکشدمیطولسال7یعنیاست

۱۲

۲۱

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۱۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا
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د سواحل پهنههای کرد: نشان خاطر بسیاروی کشتیهایریایی از استفاده برای نیاز مورد ظرفیتهای ولی دارد وجود کشور در ی

است درحالی این دارد. اصالح و تحول به نیاز ما کشور در تجهیزات و تأسیسات که معنا این به ندارد. وجود اندیماکس پانوماکس،

یابد.کاهشتوجهیقابلطوربهحملونقلینههایزهتاهستندفعالیتحالدرهزارتنی400کشتیهایدنیادرکه

تص حملونقلررخصتی زمینه در کشور در خوبی ظرفیت کرد: بهریح امروز یزد استان هست. هم ایراداتی دارای البته که دارد وجود یلی

سهولترهاب غیرعامل، پدافند نظیر مختلف دالیل به مجموع در است. برخوردار خوبی ظرفیتهای از و شده تبدیل کشور صنعت یلی

باشد.شاهدآیندهسالهایدررایادیزپیشرفتهایبایدکشورگربزصنعتاینجابجایی،ینهزهکاهشوحملونقل

ش ترمدیرعامل ذوبآهن کرد:أکت دقیق75کید ما کشور در این و است کورهبلند دنیا در فوالد تولید ظرفیت است.درصد برعکس ًا

انرزم الکتژیت قوس کوره سمت به کشور صنعت تا شده باعث تمیری و خوب فوالد نیز بلند کوره البته برود. وزیکی میکند تولید ی

شود.نظرتجدیدکورهبلندمورددرباید

ورود چگونگی و معدن و فوالد صنعت اقتصاد، جهش راه نقش توسعه، فلسفه موضوعات با پنل دو قالب در کنگره این است؛ بذکر الزم

شود.میگزارربصنعتچهارمنسلنوینهاییرفناوبه

نامه،معدنیرخبپایگاهاقتصادی،فکرمالی،پولیآنالین،چیالنمعدن،دنیایگردان،تجارت،24ذوبنیوز،ماینآنالین،ملیآرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع
کترشسازمان/24نیوزایرانپویا،توسعهطالیی،خبرق،رشرویدادخبر،رویدادجدید،رویدادایراسین،آوا،تجارتفردا،باندیده،724سبافوالد،،معدنتجارت
اصفهانآهنذوبسهامی

)۱۲:۰۲-۰۱/۱۱/۰۵(میگذردآنهاحلوچالشهادقیقشناختمعبرازفوالدصنعتتحولمسیر

ش بارمدیرعامل تا شود احصاء مشکالت باید خاطر همین به میگذرد آنها حل و مشکالت دقیق شناخت معبر از فوالد صنعت در تعالی و تحول مسیر گفت: اصفهان آهن ذوب کت
باشیم.تعالیشاهدآمدهوجودبهتحول

خب گزارش ایرگزاربه آقای صداوسیما؛ تاری در اصفهان ذوبآهن گفت: ذوبآهن مدیرعامل رخصتی اثرج کشور فوالد وریخ بوده گذار

تأثی بسیار کشور فوالد صنعت در اولیه مواد حوزه باشد؛ پیشقدم باید نیز آن نقایص رفع در است معتقد خاطر همین کهربه است گذار

است.آهنسنگآنشاهبیت

افزود: حدود۱۲رخصتی که شده صادر کشور سراسر در معادن اکتشاف زمینه در مجوز مجموع۷هزار در که است فعال معدن ۵هزار

میدهد.پوششراکشورمساحتدرصد

ش تارمدیرعامل پیشرفته کشورهای در اکتشاف عمق متوسط داد: ادامه ذوبآهن سهامی تا۲۵۰کت دنیا کشورهای برای متر۸۰متر،

از کمتر ما کشور در راهاندا۱۰و مدت همچنین است حدودزمتر ما کشور در معدن طول۷ی زمان از مقدار این یعنی که است سال

برسد.محصولبهمعدنیکنهایتدرتامیکشد

ت کرد:أرخصتی دقیق۷۵کید ما کشور در این و است کورهبلند دنیا در فوالد تولید ظرفیت مدرصد است، برعکس انرزًا باعثژیت ی

تمی و خوب فوالد نیز بلند کوره البته برود قوس کوره سمت به کشور صنعت تا موردزشده در باید خاطر همین به و میکند تولید را ی

باشند.داشتهراکافیاطالعاتکورهبلند

فوالدصنعتدرفتپیشرایبرکشورساختهاییرزتوسعهتضرورق:شر|خبرخبرادامهادامه

۱
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نیوزمعدنیرخبپایگاهدیگر:منابع

عرصهدرنمونهجهادگرانیشد؛عنوانداخلدراروپاییکتهایرشیرانحصاقطعاتتولیدبهتوجهباشمانیوز//اختصاصی
)۱۶:۴۴-۰۱/۱۱/۰۳(خودکفاییوتولید

بمدیرش اصفهان آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی سارکت بومی زمینه در موفق عملکرد بابت ایرانپور امیر مهندس عاملی موردزیت کشور سطح در متعدد های پروژه اجرای و ی
د برای رسانه اصحاب تا شد سبب که موضوعی گرفت، قرار گفترتقدیر به ایشان با موضوع بهتر کردوک عنوان قطعاتی ساخت میتوان جمعبندی یک در را آن ماحصل و بنشینند گو

میآمد.شماربهآنهاتامیندرفوالدصنعتچالشهایازومیگیردانجامباراولینبرایداخلدرکه

تح و متعدد های چالش وجود علیرغم که دارند وجود کشور سطح در توانمند تجهیزات و قطعات سازندگان شمانیوز، گزارش یمهاربه

بز بومیساردستاوردهای حوزه در خصوصا را صنعتزگی گوناگون های بخش نمودن خودکفا با و زدند رقم کشور فوالد صنعت در ی

ش هستند. شایستگی و تقدیر خور در که کنند می فراهم را وابستگی قطع زمینه کشور آهنرفوالد ذوب ساخت پویش و مهندسی کت

گرفت.تقدیرمورداخیراکهاستخودکفاییجهادوتالشعرصهجهادگردرهایکترشاینازیکیاصفهان

د شربرای این از تقدیر علت و شایستگی بهتر ملیرک نمایشگاه و جشنواره چهارمین حاشیه در شمانیوز خبرنگار تولید، عرصه در کت

گفت یک در ایران شوفوالد این عامل مدیر ایرانپور امیر با اختصاصی ایشانرگوی خود زبان از را انتخاب دلیل و ماجرا چون و چند کت،

است.شدهآوردهمطلبایندرخالصهصورتبهکهشدجویا

ش مدیرعامل ایرانپور، امیر راستایرمهندس در شده انجام تقدیر گفت: باره این در اصفهان آهن ذوب ساخت پویش و مهندسی کت

ش کارتوان کوتاه عمر طول در گوناگون های پروژه انجام در شرکت سابر و اصفهان آهن ذوب در خود خصوصاری و کشور کل در ها کت

سا بومی پروژه دو انجام کزجهت مسی های قالب ساخت بحث یکی است. بوده بخشری شریختهگریستالیزاتورهای ذوبآهنری کت

و رساندیم امضاء به آهن ذوب با را آنها تفاهمنامه گذشته سال نمایشگاه در ما و بوده کشور فوالد صنعت های چالش از یکی که است

سایز ها قالب رسید.این خواهیم تولید مرحله به سال پایان شعاع150*150تا فنی8000با دانش پروژه انجام از پس میباشدو میلیمتر

،استانداردها تولید تفضیلی،مدلها،فرآیند و پایه تفصیلی،مهندسی ها،اطالعات پایه،نقشه فنی،اطالعات ،مشخصات محاسبات شامل آن

و خودکفایی به آنها وتحویل تولید با که میرود شمار به مواردی از قالبها این گرفت. قرارخواهد کارفرما اختیار در ها دستورالعمل و

میباشد.سالدردالر................حدودپروژهاینیزارجوییصرفهرسید.خواهیمکشورجرخاازیزبینیا

کا نهایی قفسه ساخت را دوم مورد نوردروی نورد650گاه در افزود: و کرد عنوان آهن تولید650ذوب که مقاطعرذوبآهن با یل

آخ میشود، انجام آن در اصلیترسنگین جزو که است یونیورسال چهارغلتکه قفسه که آن قفسه کارآمدترین و تولیدرین نورد قفسه ین

شر با که تفاهمنامهای قالب در ما میباشد. اولینریل برای که کرد خواهیم شروع را آن ساخت رساندیم، امضاء به امروز ذوبآهن کت

قفسه این ابعاد شد. خواهد ساخته ایران در قفسه این بز2.25*3.5*7.5بار خیلی قطعات از که حدودرمیباشد در وزنی با تا50گ

میرود.کاربهقفسهدراینساختنیقطعه1000حدودکهاستتن70

ش تامینکننده تصراین بود، خواهد بومی صورت به کامال قفسه این ساخت اینکه بیان با اصفهان ذوبآهن ورکت نقشهها کرد: یح

برط فاینال یک نهایت در و شده آماده قفسه این ساخت شوحهای به کامل صرفهجوییرک میزان داد. خواهیم ارائه ذوبآهن کت
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است.یورومیلیونیکتاهزار500بینقفسهاینساختازحاصلهیزار

ش حدودرمدیرعامل داد: ادامه آهن، ذوب ساخت پویش و مهندسی دانشبنیان ش1500کت این در متخصص نیروی فعالیترنفر کت

فل اسکلت ساخت تعمیرات، ساخت، و تولید به مربوط مباحث عمده که پروژهزدارند قالب میرسانند.در انجام به را تجهیزات و ی

ش این مکانیکی نیررتعمیرات های واحد کلیه در تعمیرات انجام به قادر الکتوکت تعمیرات پروژه قالب در و بوده کشور سراسر یکیرگاهی

کا داشتن بر در باالتربا به مجهز برگاهی های ترانس و موتورها تعمیر و سرویس آمادگی امکانات دارارین را مختلف های سایز در ق

اصفهان آهن است.ذوب بوده سرآمد و زبانزد اصفهان آهن امرذوب این در باز دیر از و بوده کشور کل از سفارش قبول آماده و میباشد

باالت به کارمجهز شامل تجهیزات ساخت امکانات گرگاههایرین فلریخته ،اسکلت کازی ماشین و ازری بیش قدمت با سال50ی

کا از شرمیباشد.یکی اختیار در کارگاههای ساخت پویش و مهندسی گرگاهرکت منحصرریخته ایران در که بوده فوالدی سنگین قطعات ی

توانایی و بوده گربفرد تناژریخته تا کا400ی این در اصفهان،فوالدرتن آهن ذوب برای پاتیل ساخت حاضر درحال و دارد وجود گاه

آلیارمبا سرچشمه،فوالد قالبژکه،مس در ها پروژه میباشد.انجام انجام حال در را و... کرمان شEPCی،زرند توسط اخیر سالهای کتردر

بروزت از استفاده با توانمند بسیار فنی دارد.دفتر وجود کشور کل در انجام برای الزم آمادگی و رسیده موجودربانجام افزارهای نرم ین

ساخت واحد به و داده انجام نیز معکوس مهندسی تجهیزات اولیه طراحی بر عالوه و بوده فعالیت به مشغول مهندسی فنی بخش در

مینمایند.ارجاع

نورد قفسه ساخت برای قفسههای650قطعا ساخت و تامین برای آینده در که کرد خواهیم استفاده جدیدی متخصص نیروهای از

ش ببردیگر بهره آنها از داخلی ترکتهای آلمان، کشورهای از قفسهها این صورتریم. به ایران در اکنون که میشد وارد چین و کیه

بومیسا و تولید داخلی، شزکامال تمامی برای و شود می غلتکیری چهار دلیل به قفسه این دارد. کاربرد فوالد و آهن صنعت کتهای

سختت جزو سختتربودن ما و میباشد قفسهها آسانتررین و غلتکی دو صورت به قفسهها مابقی و کردیم انتخاب ساخت برای را ین

میباشند.

قفسه این اول، تولید گذراندن و تحویل از پس کرد: تاکید است، بوده قفسه ساخت برای ما اعالمی زمان یکسال اینکه بیان با وی

ش دیگر شربرای تمام که چرا گرفت، خواهد قرار اقدام دست در انبوه تولید و نیازمندرکتها آهن و فوالد صنعت در دنیا سراسر کتهای

هدفگذا اما هستند محصول این خارتهیه به آن فروش و صادر امکان آینده در و است داخل نیاز تامین مسیر ابتدای در ما ازری ج

بود.خواهدممکنکشور

کا درباره همچنین خارایرانپور به تعمیر برای آهن ذوب ولوهای کلیه این از پیش : افزود ولوسنتر شرگاه از بررج که میشد ارسال کت

کا این آهن ذوب عامل مدیر دستور برداراساس بهره مورد و تجهیز حدودرگاه کنون تا سال ابتدای از از که گرفت قرار تعمیر100ی «ولو»

موجود امکانات و متخصصان دانش و توان به توجه با که افزود ایشان است. داشته باالیی اقتصادی صرفه آهن ذوب برای که شده

قرا تعمیر مورد که ولوهایی از برخی که است بتوضیح دارد.الزم وجود مختلف های ولو تعمیرات جهت الزم خارآمادگی رده از جرگرفته

استگرفتهرقرایربردابهرهوسرویسموردکهبودهشده

ل تعمیرات هاب خصوص در ساخت پویش لومدیرعامل تعمیرات گفت: اصفهان، آهن ذوب در واگن و توسطوکوموتیو ایران در کوموتیو

م کارچند یک میگیرد. انجام تهران و قم بافق، در واقع بزرکز موجود جاهای دیگر به نسبت که دارد وجود ذوبآهن در تعمیراتی گتررگاه

کا این گذشته در میباشد. فعالیت این برای باالیی امکانات دارای و لراست تعمیرات برای موردوگاه ذوبآهن های واگن و کوموتیوها

کا این قرارداد یک طبق اکنون اما میگرفت قرار امکاناراستفاده و پرسنل از (اعم شتگاه به است.ر) گردیده واگذار ساخت پویش کت
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خودرش موجود متخصص نیروهای و امکانات به توجه با تا دارد را آمادگی این حاضر حال در ذوبآهن ساخت پویش و مهندسی کت

ل و واگنها تعمیر مراحل تمامی حوزه، این شودر دیگر برای را مرکوموتیو هاب یک عنوان به برساند.زکرکتها انجام به کشور کل برای ی

)۱۲:۵۹-۰۱/۱۱/۰۵(صنعتیکیرماندگارمزیزبومیسا

در را توسعهای اهداف تحقق که دارد وجود صنعتگران این فعالیت درروند متعددی موانع بااینوجود است، برداشته گام توسعه مسیر در گذشته سالهای طول در ایران فوالد صنعت
میکند.روبروچالشباصنعتاین

مهمت صنایع گاز تأمین درروند محدودیت عمربروز که است چالشی دادهین قرار منفی تأثیر تحت را فوالد زنجیره در فعالیت روند اًل

فوالدسا دهم رتبه در توانسته گذشته سالهای طول در ایران فوالد صنعت بهزاست. اکنون محدودیتها این اما گیرد، قرار دنیا ی

است.شدهبدلکشورفوالدصنعتبرایبحرانزاعاملی

بالغبر حاضر حال در کشور فوالد تولید میزان کرد: اظهار فوالد تولیدکنندگان انجمن مدیره هیات رئیس سبحانی، تن30بهرام میلیون

جزو فوالد تولید درزمینه ایران ترتیب بدین میشود. کشور10برآورد فوالد تولید ظرفیت که است درحالی این دارد. قرار دنیا اول کشور

چنانچه45برابر میشود. برآورد تن تولید90میلیون منظر از دنیا ششم یا پنجم رتبه در ما کشور کنیم، محقق را ظرفیت این از درصد

گرفت.خواهدقرارفوالد

بگیزداخلیسا جدی را وری کرد اشاره کردهاند، اعالم فوالد تولیدکننده هفتمین را ایران که اخیر رتبهبندیهای به درعینحال یدسبحانی

بگی نظر در ساالنه را آمارها این مجموع اگر و میشود ارائه ماهانه بهصورت آمارها این مجددرگفت: ما کشور قراریم، دنیا دهم رتبه در ًا

گرفت.خواهد

به کشور فوالد تولید میزان که شرایطی در گفت: فوالد تولیدکنندگان انجمن هیاتمدیره رئیس چیالن، گزارش میرسد،30به تن میلیون

بومیسا توسعه مسیر در باید نیز اساس همین بر شویم، روبرو چالش و مشکل با روزمره نیازهای تأمین در داخلیسازنباید و گامزی ی

یم.ربردا

بومیسا از صحبت که زمانی داد: ادامه خازسبحانی در آنچه هر اگر که است آن برخی تصور میکنیم، درری را دارد وجود کشور از ج

است.متفاوتیزبومیساباکهدانستداخلیتولیدمیتوانراروندایناماانجامشدهیزبومیساکنیمتولیدداخل

فرآیند است، آن پشت عظیمی دانش و دارد قرار مورداستفاده تولید زنجیره در روزمره بهطور که کاالیی برای بتوانیم اگر داد: ادامه وی

میشود.محققیزبومیساکنیم،محققرایزداخلیسا

بز انسانی نیروی کنار در را خالقیت و هوش مانند مواردی شرگترسبحانی سرمایه و دارایی سالهایرین طی گفت: و دانست کتها

خا به وابستگی زنجیرههای آنها دانش و داخلی تولیدکنندگان به اعتماد با کردهایم تالش مختلف بخشهای در کنیم.رگذشته قطع را ج

ش سالها این طی افزود: بسیاروی دانشبنیان سررکتهای بر اما بردارند گام موردنیاز محصوالت درزمینه تولید برای کردند تالش ی

ش این شرراه نکردن اعتماد آنها ازجمله که داشت وجود مشکالتی شرکتها این کردیم تالش ما بود. مصرفکننده رارکتهای کتها

دا قبول نیز را این البته کنیم. اعتماد آنها به و دهیم قرار نمیتوانرموردحمایت تولید درروند که اگرریم باشد یادمان اما کرد، یسک

جایگ چنانچه دهد قرار تحتفشار را ما بخواهد خارجی فروشنده عظیمیززمانی مشکالت با باشیم نداشته وی تولیدات برای داخلی ین
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شد.خواهیمروبرو

کاالهای حتی خارجیها متعدد موارد در که بودیم شاهد اخیر بینالمللی شرایط آمدن وجود به با و سالها این طی کرد: اظهار سبحانی

قطع نداشتیم توجه بومی نمونههای تولید به گذشته سالهای در ما اگر نمیدادند. ما به را همینکلیدی به میشدیم؛ مشکل دچار ًا

ش است الزم شردلیل بهویژه و بزرکتها انررکتهای و وقت کشور داخل در تولیدشده نمونههای تست برای ما درژگ تا بگذارند ی

نشویم.مشکلدچارآینده

تص همچنین فوالد تولیدکننده نراین به میتوان آنها ازجمله که دارد متعددی مشکالت خارجی نمونههای از استفاده کرد: خریح

در را مشکالت این تمام ما کرد. اشاره قرارداد بد شرایط متعدد موارد در و کاال تحویل روند شدن طوالنی تضامین، برخی نبود گزاف،

ش از یکی بهعنوانمثال داشتیم، هم کاتالیست قراررحوزه مورداستفاده ما کشور در آن کاتالیستهای و محصوالت که هندی کتهای

بومیسا ما کشور در محصوالت این که زمانی اما کرد. ایجاد صنایع این فعالیت مسیر در را متعددی موانع شزمیگرفت، این شد، کتری

داد.تغییرراخودقراردادهایشرایطوگرفتنظردریرپایینتقیمتهایکاالفروشبرایهندی

بومیسار بپذیزیسک را بومیساری بحث که زمانی داد: ادامه مطزیدوی انرری طرف دو هر است الزم میشود اینژح به و بگذارند ی

نتیجه به است ممکن مواردی در و دهد جواب است ممکن گاه که است تحقیقاتی کار میشود انجام آنچه که باشند داشته توجه نکته

یم.ربگذایژانرحوزهایندروکردهاعتمادوابستگی،زنجیرهکردنقطعبرایبایدمابااینوجودنرسد.هم

معمو که مجموعهها میانی مدیران به خطاب بومیساسبحانی محصوالت تهیه قدرتزاًل کمی است الزم گفت: آنهاست، عهده بر شده ی

ارریسکپذیر صرفهجویی دالر چندصد برای نمیتوان و نیست امن همیشه واردات دهید. افزایش را خود قبولریزی را تولید یسک

نکرد.

درصد چند داخلی نمونه که میگویند اعتراض حالت به مدیران برخی گاه کرد: اظهار فوالد تولیدکنندگان انجمن هیاتمدیره رئیس

ه گاهی اگر حتی اما میشود. تمام خارجی نمونه از نظرزگرانتر در را نکته این باید ما شود تمام هم باالتر کمی داخلی تولیدات ینه

داشت.خواهندمابایررفتاچهخارجیهاشوندحذفتولیدوفعالیتچرخهازکتهارشایناگرکهباشیمداشته

ا و روسیه جنگ از بعد گفت: نووی نوسانات بسیارکراین که شد باعث شمش خارخ فعالیت چرخه از دنیا تولیدکنندگان از شوند.ری ج

این که هستیم فعالیت حال در ما درهرصورت اما شده سختتر اقتصادی ازنظر تولید شرایط هم ایران در اوضاع این اساس بر اگرچه

حد تا شزموضوع فعالیت به نقشآفریادی داخلی تولید حوزه در که شرکتهایی این است. گرهخورده میکنند هرینی تولیدزکتها ینه

بازا نوسانات در ما شدهاند باعث و دادهاند کاهش بهشدت ما برای بینررا آن عددهای که بتوانیم800تا400ی داشته، نوسان دالر

بمانیم.باقیهمچنان

این برسند سود به خود فعالیتهای بابت سرمایهگذاران زمانی اگر شد: متذکر همچنین فوالد تولیدکنندگان انجمن مدیره هیات رئیس

بیاو فشار وی به میکند سود سرمایهگذار زمانی اگر که نیست جالب پس کرد، خواهند استفاده کار توسعه برای را شرایطرسود این یم.

شوند.یانزایرانخودرومانندکتهارشهمهکهشدخواهدباعث

افق در کشور توسعه سند اساس پایانیبر تولید1404سخن برنامه55، سال این در فوالد تن اهدافزیرمیلیون تحقق برای است. یشده

تأمین نیازمند فوالد صنعت در انرزتوسعهای حملونقل، بخش در ازجمله مختلف حوزههای در حالژیرساختها در اما هستیم. ... و ی

انر محدودیت بزژحاضر سدی به صنعتری این توسعهای اهداف تحقق شرایطی چنین در است. شده بدل صنایع فعالیت مسیر در گ

شود.برداشتهبخشایندرمثبتیگامهایمیرودانتظاربنابرایننمیرسد.نظربهشدنیوممکن

صنعتیکیگاردمانمزریبومیسازش:گستر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۱۰-۰۱/۱۱/۰۴(کندمیواردصنایعبهراآسیبینربیشتیژانرمحدودیت

ش مدیره هیئت رئیس انرر- محدودیت زمینه در گفت: گلگهر معدنی و صنعتی کمتژکت جامعه و مردم برایری، هایی چالش و مشکالت با صنایع اما بینند می را آسیب و ضرر ین
بینند.میراضررینربیشتوشوندمیروبروتولید

ش مدیره هیئت رئیس فوالدگر حمیدرضا نیوز، ماین گزارش وربه تعالی تحول، بینالمللی کنگره اولین در گلگهر صنعتی و معدنی کت

مهمت از یکی کرد: اظهار معدن و فوالد انررتوسعه محدودیتهای موضوع هستند روبرو آن با صنایع که چالشهایی آب،ژین نظیر ی

کنیم.پیدامشکالتاینبرایحلیراهبایدکهاستگازوقرب

انر محدودیت زمینه در افزود: کمتژوی جامعه و مردم تولیدری، برای هایی چالش و مشکالت با صنایع اما بینند می را آسیب و ضرر ین

بینند.میراآسیبینربیشتوشوندمیروبرو

مشکل گفت: خألزفوالدگر شویم. موفق نمیتوانیم دولتی تفکر با زمینه این در و است حملونقل موضوع صنایع در دیگر یرساختی

سرمایهگذارقانونگذا زمینه باید ولی ندارد وجود زمینه این در سرمایهگذاری برای کشور صنعت البته شود. فراهم صنایع در درزمینهری ی

دارد.آمادگییلیرحملونقل

تکنولو ورود و آهن سنگ پایدار تأمین افزود: گلگهر مدیره هیئت دیگژرئیس اقدامات از نیز جدید صنعتریهای در باید که است ی

است.فوالدسازکتهایرشاساسیچالشهایجملهازنیزچالشدواینکهچراشود؛انجامکشورفوالد

پیشنهادات تجمیع برای الزم اقدامات باید است تدوین حال در هماکنون که توسعه هفتم برنامه در کرد: نشان خاطر فوالدگر حمیدرضا

توا مجوزها، ساماندهی شود. لحاظ مدیزصنایع زنجیره، در مدیرن واسطهای، کاالی هوشمند انرریت هوشمند ساماندهیژیت ی،

متناسبسا مالیاتی، بیشتزمعافیتهای دقت آنها در شده بررسی باید معادن توسعه برای آن استفاده و دولتی حقوق تاری شود ی

شود.هموارکشورفوالدصنعتبهویژهصنایعبرایتولیدشرایط

ارزشآف تولید رویکرد با فوالد ارزش زنجیره توسعه و تعالی تحول، المللی بین کنگره اولین است؛ ذکر بکارشایان با فناورگیرین یهایری

م در عصر امروز صنعت چهارم نسل برنوین سیما و صدا المللی بین همایشهای موضوعاترکز با پنل دو قالب در کنگره این شد. گزار

فناو به ورود چگونگی و معدن و فوالد صنعت اقتصاد، جهش راه نقش توسعه، برفلسفه صنعت چهارم نسل نوین های شود.ری می گزار

)۱۲:۰۰-۰۱/۱۱/۰۴(دوویکیزپآهکهایکورهیزبهینهساهایپروژهدستاوردهای

آهکرکا تولید پلی(گاههای دو و یک بخشزخطوط ( درسالآیوس (1363گلومراسیون دوار کوره دو Rotaryبا kilnظرفیت به (

راهاندا550اسمی روز در تکنولوزتن در تغییر بدون و پیوسته طور به و گردید باژی لذا است. داده ادامه تولید به تاکنون تجهیزات، و ی

حدود قدمت به ممی40توجه خدمات شده، اخذ تصمیمات براساس و واحد این کازساله این فنی بهینهساری برای وزگاه تولید خط ی

سال دوم نیمه از استاندارد مجاز حد به دودکش از خروجی غبار کاهش ش1399همچنین ازربه پس تا شد واگذار سبز صنعت نوید کت

نماید.پیشنهادرامطلوبنتایجبهرسیدنویزبهینهساهمچنینواساسیتعمیراتجهتروشینربهتموجود،ایراداتشناسایی

تع اساس همین «بهینهساربر پروژه اجرای و یکزیف عنوان به اگلومراسیون» بخش دو و یک شماره آهک کوره احتراق فرآیند ی
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محیط های پروژه راستای در نوآورانه، و فرد به منحصر طزپروژه ذیل و کارخانه اکولوریستی واحد اقدام دست در های مدیژح یتری

همکا با و نظارت و مهندسی امور مدیرهماهنگی آهک پخت واحد رفعآیتری منظور به اول درجه در که پذیرفت صورت گلومراسیون

بردا بهره مختلف پارامترهای تطبیق و کوره خروجی غبار و گاز غبارمغایرت و (گاز غباری سیستم ظرفیت با آن (ر) موجود ESPگیر and

Cycloneتع سار) بهینه و کاهش جمله از اهدافی و گردید انرزیف مصارف وذالکتژی حرارتی تعری آن برای نیز تولید خط یفریکی

گردید.

ممی از پس راستا همین شمارهزدر آهک های کوره تولید خط مجموعه فنی مشت2و1ی فنی جلسات پیرو مدیرو با هایرک یت

شماره آهک کوره برای آن اجرای ربط، ذی و آذرماه6طی2مختلف تا خردادماه از از1400ماه( آمیز موفقیت تجارب کسب از پس و (

رسید.انجامبه1401آبانتااردیبهشتازماه6طییکشمارهآهککورهبراینیز1401بهاردر،پروژهاین

ممی چارچوب اندازهگیزدر به باتوجه و فرایندی منظر از تولید خط فنی شرایطری تطبیق و آهک کوره فرآیندی پارامترهای پایش و ی

) (Actualفعلی کارخانه اولیه طراحی با (Designبه سوخت مصرف و داشته محسوسی افت مشعل احتراق راندمان گردید مشخص ،(

کیل هر تحمیلوازاء ضمن که باالست بسیار تولیدی، محصول نحویزگرم به باشد. می نیز آلودگی انتشار ازعوامل کارخانه، به مالی یان

د مازاد هوای حجم افزایش باعث بیشتر، سوخت مصرف بر عالوه کوره مشعل پایین راندمان سرعترکه افزایش آن تبع به و شده کوره

غبا سیستم در گاز دبی (رگیرو ESPی and Cycloneطو به دارد. دنبال به را بیشتر) حجم با احتراق از حاصل گازهای که بهری و تولید ی

بیشتر غبار گاز شده افزوده سرعت عبو(دلیل مقطع بودن ثابت + بیشتر احتراق محصوالت حجم = بیشتر سوخت سرعترمصرف گاز=

پود مواد + گاز باالتر گارعبور همراه به بیشتر غبار و گاز حجم = گاز مسیر در موجود ازی نهایتز) و پیشگرمکن سمت به الکتروفیلترکوره ًا

دمای و غبار و گاز دبی برای الکتروفیلتر و ها سیکلون که (چرا ها الکتروفیلتروسیکلون راندمان روی بر نامطلوبی تأثیرات که شده منتقل

ط شرایط که غبارکمتر راندمان افت صورت به را آن نتیجه و ایجاد اند) شده طراحی بوده فراتررگیرح آالینده گازهای و غبار خروجی و ی

میشود.مشاهدهیستزمحیطحفاظتسازماناستانداردحداز

ازط نیاز مورد فرایندی واطالعات تدوین فرایندی پایش برنامه پروژه اول گام افزودنردر با و تولید خط امکانات نمایشگر3یق دستگاه

Pressureفشار( Gaugeار مورد و ثبت روزانه صورت به قراز) برنامهریابی طبق تولید خط فرایندی پارامترهای تمام همچنین گرفت.

محیط حفاظت سازمان معتمد آزمایشگاه گی(یستزتوسط اندازه فرایندی) تغییرات ازاعمال قبل کارشناسانرمرحله تحلیل مالک و ی

گردید.تعیینهامغایرتوشددادهتطبیقاولیهطراحیباتولیدخطفعلیشرایطگرفت.سپسرقراپروژه

سارد مدل افزارهای نرم با موجود شرایط دوم مجهز(زگام های رایانه از استفاده با و Superی Computerبا و شده تحلیل و بررسی ،(

سا شبیه افزار نرم محیط همان در ابتدا نظر مورد تغییرات سپس و تحلیل ها مدل خروجی فعلی، شعله نتایج وزتشخیص اعمال ی

که گردید اعمال کوره ورودی گاز و هوا و مشعل احتراق یونیت در تغییرات هفته یک از کمتر طی ها، مدل از ازاطمینان پس و تحلیل

گردید.محققًاتماماحتراقفرآیندیزسابهینهاهدافتولید،خطتجهیزاتبهتنشیگونهرهتحمیلبدونوتولیدظرفیتحفظضمن

سا بهینه و سنجی امکان مراحل تمامی روش این واردزبا از ناشی نگرانی هیچگونه بدون و گرفته قرار تحلیل مورد افزار نرم در ابتدا ی

فرایندی پایش با مشعل، روزانه گاز مصرف چون پارامترهایی در مشاهده ضمن آن نتایج و گردید حاصل بهبود کوره، به تنش آمدن

ار آزمایشگاه همان بهبود)توسط اجرای از دوم(پس دزمرحله و طیریابی پایانی، کنت4گام جدیدتحت شرایط نیز ورماه گرفته قرار ل

شد.تثبیتاًلکام

کورهدوهراحتراقفرایندیزسابهینهپروژهاجرایازحاصلنتایج•

دوویکیپزآهکهایهکوریبهینهسازهایپروژهدهایدستاوراصفهان:آهنذوبسهامیکتشر|خبرخبرادامهادامه
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یربهرهبرداپارامترهایوشرایطبهبود-1

کورهنسوزبهحدازبیشحرارتیتنشازیرگیوجلوسوختمصرفمیزانکاهش-

یژانرsavingوثانویههوایفندبیمیزانکاهش-

یژانرsavingومکندهفنیچهردزاویهکاهش-

الکتروفیلتربهورودیگازدبیمیزانکاهش-

کورهبهورودینژاکسیدرصدمیزانکاهش-

گاز.تصفیهسیستمسمتبهغبارخروجکاهشنتیجهدروگرمکنپیشوکورهدرگازسرعتکاهش-

مخالف.یانرجروشبهحرارتانتقالبهبیشترکمکنتیجهدروشعلهطولکاهش-

گردد.میکورهاحتراقیراندمانافزایشباعثکهثانویههوایحرارتدرجهافزایش-

قرا باعث که فیلتر به ورودی گاز حرارت درجه افزایش باالترگیر- دمایی محدوده به ورودی سیال دمای الکتروفیلترری جذب راندمان ین

گردد.می

گردد.میکورهکلسیناسیونفرآیندراندمانافزایشباعثکهشعلهحرارتدرجهافزایش-

گردد.میکورهکلسیناسیونفرآینددرهدفسطوحرویتشعشعییژانریکنواختیعزتوباعثکهشعلهشکلویرپایداافزایش-

درصد)95(خلوصدرصدمیزانبودنباالومحصول)(خروجیآهککیفیتدرتغییرعدم-2

طبیعی)(گازمصرفیسوختدرصرفهجویی-3

کور دور و خوراک میزان و فرایند شرایط به (بسته شده انجام محاسبات و ژورنال دفاتر بررسی به توجه با مدیه- کارشناسان توسط یتر)

انر ساژهای بهینه و طزی بردار بهره و فنی امور سوخت، حدودری کا250Nm3/hح، برای مصرفی سوخت شمارهردر آهک کوره نرمال کرد

حدود و مقادیر200Nm3/hیک گرفته، انجام محاسبات طبق که است شده صرفهجویی دو شماره آهک کوره مصرفی سوخت در نیز

:استآمدهدستبهیرز

1.1کورهدوربرایمصرفیسوختمیزاندرکاهشدرصد11.5ًایبرتقمقدار-

1.3کورهدوربرایمصرفیسوختمیزاندرکاهشدرصد10مقدار-

یرگیرغباسیستمشرایطبهبود–4

دو.شمارهکورهدردرصد42.05میزانبهویکشمارهآهککورهرددرصد46.43میزانبهالکتروفیلتربهورودیغبارغلظتکاهش-

دو.شمارهکورهدردرصد37.26میزانبهویکشمارهآهککورهدردرصد9.33میزانبهالکتروفیلترازخروجیغبارغلظتکاهش-

دارد:دنبالبهرایرزمحاسنهاکورهدرموجودحرارتیبارکاهش-5

تجهیزاتسایروکورهبدنهبهحرارتیتنششدنکم-

نسوزآسترعمرطولافزایش-

یکی:رالکتیژانردرصرفهجویی-6

درصد)15-20(ثانویههوایفنیچهرددرصدکاهش-

درصد)5-10(مکندهفنیچهرددرصدکاهش-

انر مصرف کاهش و بهبود میزان این طبیعی گاز قیمت به توجه با هژ• کاهش و جویی صرفه دستاورد موجب باشدزی می نیز ها ینه

دوویکیپزآهکهایهکوریبهینهسازهایپروژهدهایدستاوراصفهان:آهنذوبسهامیکتشر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۲۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



باشد.میتوجهیقابلمبلغمدتدرازدرکه

مدی همکاران است؛ ذکر شایان هایر• انرآیت ساژگلومراسیون، بهینه و برنامهزی و امورفنی سوخت، خزیری تولید، تجهیزاتری ید

ش و توسعه قراردادهای مجرو پیمانکار سبز( صنعت نوید پروژرکت همکاهی پروژه، این آمیز موفقیت انجام پایان تا ابتدا از ور) ی

داشتند.فعالیکترمشا

-اصفهانآهنذوبمصرفیتجهیزاتوقطعاتساختجهتدرکترش1000ازبیشبایرهمکا:تجهیزاتیدرخمدیر
lفیلم (۰۱/۱۱/۰۵-۱۲:۰۴(

و کمی،کیفی ابعاد در تجهیزات و قطعات تامین راستا این در و است فوالد صنعت ویژه به و مختلف صنایع بقاء رمز مستمر، تولید

مدی راستا این در دارد. کلیدی نقش بردار بهره به موقع به تحویل خرهمچنین خوبیریت بسیار اقدامات اصفهان آهن ذوب تجهیزات ید

ط از شررا با اثربخش تعامل ساریق بومی برای داخلی توانمند های خزکت مدیر از را آن جزییات که است داده انجام تجهیزاتری ید

شدیم.جویاویهمکارانوکترش

ت خرمحمدحسین معاونت : گفت شرکان ورید ها معاونت سایر کنار در و... اولیه مواد تجهیزات، تامین مقدم خط عنوان به کت

دارد.صنعتیمادرکترشایناهدافتحققدریرناپذیانکارنقشکنندگان،تامینیرهمکاباکارخانههاییترمدی

سا بومی اهمیت و ضرورت بر کامل اشراف با معاونت این افزود: کشور،زوی اقتصاد پیشرفت و کارخانه توسعه در آن نقش و ی

ه داخل،کاهش تولید از حمایت هدف با داخلی منابع از اصفهان آهن ذوب نیازهای تامین منظور وزبه بهره افزایش و ها ورینه ی

تحرگیوجل ظالمانه شرایط در ویژه به ارز خروج از قوانینری به کامل پایبندی و اجرایی های نامه آیین و ها دستورالعمل تدوین با ها یم

است.دادهانجامداخلساختکاالهایینیزجایگویزسابومیزمینهدرمناسبیاقداماتارتباطایندرباالدستی

خ شرمدیر تجهیزات سارید بومی دستاوردهای از برخی ادامه در شیپوزکت شامل: مکانیکی تجهیزات : برشمرد چنین را یری

کوره گاز تصفیه فوالدسا3اسکروبرهای میکسر گهواره بلند، کوره سرند ویبراتور گیربکسز، بلند، کوره دانگو مته بورموتور و فیدموتور ی،

فوالدساوکا فوالدسازکس باالبر گیربکس دزی، فلری، اسکلت های شارژزیچه و تخلیه ماشینهای دوراسیون مکانیزمهای ، بلند کوره ی

سا کک قفسهزواحد گیربکس پوسته نیر500نورد8ی، جهت کرانویل پنیون چرخدنده ساخت دو، حرارتی، بلندMASVیچهرگاه کوره

ط3شماره های سرمته شمارهر، بلند کوره دانگو نورد3،3ح قیچی و قفسه الکتروموتور بلند، کوره های گیربکس انواع500ردیف ،

سوراخکا های مته و ساریرهولدر بومی فوالدسازیل، مشعل هوای هیدرولیکی،ونتیالتورهای تجهیزات گزی های مری،پمپ از کزریز

فوالدسا وزبخش کارخانه مختلف بخشهای هیدرولیکی والوهای اگلومراسیون، بخش حرارتی های نقاله بلند،تسمه کوره و آبرسانی ، ی

است.شدهماکیتاوبوشهاینمونهینزجایگکهو...فرزسنگماشینویلردجملهازبرقیتجهیزاتهمچنینواالتماشینانبار

کارخانهتجهیزاتوقطعاتیزسابومیدرآهنذوبساختپویشومهندسیکترشینیرآفنقش

شرت : کرد اضافه شرکان جمله از ساخت پویش و مهندسی همکارکت نیز آهن ذوب تابعه های مدیرکت این با خوبی بسیار یتری

بومیسا جهت در مثال عنوان به و است قفسهزداشته ساخت مذاب، چدن حمل های پاتیل ط650نورد6ی های سرمته دانگور، ح

است.بودهینرآفنقش...وبلندکوره
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خ طیرمدیر : داشت اظهار اصفهان آهن ذوب تجهیزات از3ید بیش با داخل تولید از حمایت جهت در گذشته دررش1000سال کت

داشتیم.یرهمکاکارخانهمصرفیتجهیزاتوقطعاتساختجهت

سا بومی : گفت مسئول مقام گزاین های پمپ مری از باریز بلند کوره فوالدسا450کز مشعل هوای ونتیالتورهای یورو، بازهزار 90ی

با حرارتی های نقاله یورو،تسمه گ270هزار های پمپ و یورو مرهزار از فوالدساریز بازکز نیز داخل50ی در اقتصادی صرفه یورو هزار

شدند.ساختهکشور

س رفیعی مدیرمسعود در ساخت اداره خرپرست همکاریت با : گفت ادامه در نیز تجهیزات مدیرید وظیفهری که مکانیک نت یت

سا آماده از پس و دارند ساخت برای را تجهیزات و قطعات های نقشه سزطراحی این در ها نقشه کد برنامهری برایزیرپرستی ی

شود.میآغازداخلیهایکترشباتعامل

شدساختهکشوردریردالقیمتدهمیکبایزساککهایدوراسیون

با درب های دوراسیون ساخت : افزود سازوی کک مهمتزکن از یکی جاری سال در که بود قطعاتی همکارین با شری از یکی هایری کت

گردید.نصبتولیدخطدروشدساختهکشوردریردالقیمتدهمیکباداخلیتوانمند

س وند صلح مدیرمسعود در استاندارد و عمومی اقالم اداره خرپرست کاریت سوراخ برای هایی مته : گفت نیز تجهیزات و قطعات یرید

خار از بود نیاز مورد هریل با و کشور از ه1000ینهزج با و کشور داخل در قطعات این اما شد می تامین برزیورو بالغ ای میلیون5ینه

گرفتند.قراریربردابهرهموردمشکلبدونوشدندساختهتومان

زدرقماقتصادیصرفهیالرمیلیارد75حرارتینقالهنوارهایتسمهداخلساخت

خرنس کارشناس فر صادقی مدیرین این در هیدرولیک تجهیزات سارید بومی خصوص در نیز بخشزیت مشعل هوای ونتیالتورهای ی

شزفوالدسا از قطعات این : گفت نیز اصفهان آهن ذوب خری خارجی های شناساییریدارکت با گذشته سالیان طی اما شد می ی

گیرش بهره با و داخلی سازنده های ازرکت آنها از عدد هر کارخانه از بازدید ضمن معکوس مهندسی روش از به90ی یورو 238هزار

ش برای محل این از خوبی جویی صرفه و شد ساخته کشور در تومان تولیدرمیلیون توان از استفاده راستای در نشست. ثمر به کت

شد.حاصلاصفهانآهنذوببرایاقتصادیصرفهیالرمیلیارد75نیزحرارتینقالهنوارهایتسمهداخل،

خ کارشناس بخشی سارفرهاد بومی زمینه در : گفت نیز تجهیزات مدیزید در خوبی بسیار اقدامات آن قطعات و پمپ خری یدریت

بر بالغ اقتصادی صرفه و گرفت انجام سا10تجهیزات بومی برای همچنین نشست. ثمر به اصفهان آهن ذوب برای تومانی یزمیلیارد

همکا با خوبی بسیار اقدامات نیز شمش و تیرآهن محصوالت جهت نصبی های شرلیبل کهری است انجام حال در داخلی های کت

است.داشتههمراهبهجوییصرفهکارخانهبراییالرمیلیارد14حدودسالیانه

س زاده معصوم خرمسعود اداره سارپرست بومی خصوص در نیز اتوماسیونی و برقی تجهیزات موتورهایزید مگاوات4500ی

میزانآ به تجهیزات این داخل ساخت : گفت ورمیلیارد450گلومراسیون داشت بر در اصفهان آهن ذوب برای اقتصادی صرفه یال

الکتروموتورهای نوردDCهمچنین های خ350قفسه خارجی نمونه چهارم یک با که نورد قیچی وریدارو گردید یالرمیلیارد25ی

است.زدهرقمکارخانهبرایاقتصادیصرفه

معدندنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۱:۲۵-۰۱/۱۱/۰۵(میلگردقیمتاستعالم

است.شدهدادهحرشآنالینآهنازمیلگردقیمتاستعالمنحوههمراهبهید،رخبرایمرجعینرمعتبرتوشدهبیانتفکیکبهمیلگردقیمتبرموثرعواملمقالهایندر

تو و تامین زمینه در فعال مراکز از یکی ، آنالین آهن آالت آهن مزمجموعه این است. آالت آهن انواع کهریع میلگرد انواع کز

پرمصرفت مناسبتراز با را میشود محسوب آهنآالت اقالم مهمترین از یکی میلگرد قیمت استعالم میکند. عرضه قیمت ینرین

مشت بهطوردغدغههای است. محدودریان نوسانها این روزها بعضی در دارند؛ قیمت نوسان روزانه بهصورت فوالدی محصوالت کلی

میکند.تغییرساعتچنددریکبارهبهکاهشییاافزایشیروندهایهماوقاتگاهیاماندارد،قبلروزباچندانیاختالفواست

ن برآورد مسئله آجدارراین میلگرد قیمت که میکنیم بررسی اینگزارش در میدهد. قرار تأثیر تحت را پیمانکاران گA3خ سایر یدهارو

ن باید اینکه درباره همچنین میلهای. یا میشود اعالم کیلویی بهصورت صحبترنیز، کارخانه، یا کنید بررسی بازار در را محصول این خ

وی نهایت، در کرد. بهتژخواهیم بهعنوان آنالین آهن تعیینرگیهای میدهیم.عوامل توضیح را میلگرد قیمت استعالم برای منبع ین

مهمت و میلگرداولین قیمت دارد،رکننده قرار تعادل سطح در عرضهوتقاضا وقتی عرضهوتقاضاست. میلگرد، قیمت تعیینکننده عوامل ین

ن قراررروند تعادل سطح در عرضهوتقاضا وقتی اما بدهد. تغییر را اولیه مواد قیمت و بازار شرایط اتفاقی اینکه مگر بود، خواهد ثابت خ

داشت.نخواهندراآنلرکنتامکانهمتولیدکنندهکارخانههایحتیومیکندتجربهراشدیدینوسانهایبازارندارند،

ارزخرنمیکنیم.بررسیادامهدرراباشندداشتهتأثیرمیلگردقیمتوبازارنوساناترویاستممکنکهعواملیسایر

صادراتووارداتمیزان

پیشنیازهاواولیهموادقیمت

میلگردبرند

کاالبورس

نقلوحملینهزه

جهانیوداخلیتورمخرن

اجتماعیوسیاسیتصمیماتورویدادها

آنقدر معموال مختلف برندهای در مشابه محصوالت بهای بعضیزاختالف محصوالت اوقات گاهی اما باشد، توجه قابل که نیست یاد

ن اصفهان، آهن ذوب مثل بیشتربرندها ورخ ای؟ شاخه یا کیلویی میلگرد، دارند.قیمت کلیدیتزی از یکی ، آالت آهن شاخصهارن ین

ن بسیاربرای که جایی تا است؛ محصوالت تعیینشده نرخ کارخانهها از کیلری هر اساس بر را محصوالتشان میکنند.وخ اعالم گرم

مشت وربنابراین باید کیلزیان هر برای که واحدی قیمت در آن کردن ضرب از بعد و کنند محاسبه را نظرشان مورد میلگرد سایز گرمون

آورند.دستبهرانهاییخرنشده،اعالم

کارآمدت از بهتر"یکی و ورین محاسبه ابزارهای وزین جدول از استفاده فوالدی، مقاطع تسزن با که است آالت، آهن اندازهگیرن در یریع

خزو از پیش فوالد، و آهن حوزه فعالین تا میکند کمک مقطع، هر آنهارن کیفیت و بودن اصل از بتوانند خود، نیاز مورد کاالهای ید

و ازآنجاکه کنند. حاصل کمکزاطمینان آهن، وزنی جداول از استفاده آنهاست، بهای تعیین در مهمی عامل آالت، آهن مخصوص ن

میکند."پروژههرنهاییینههایزهتخمینوکارآییبهباتوجهشمانیازموردمقطعتهیهدریربسیا
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ن هم کارخانهها از شاخهربعضی هر ازای در را محصوالتشان مشترمت12خ میکنند. اعالم خری قصد که شاخههایریانی تعداد ید

ه و میکنند محاسبه شاخهای بهصورت را قیمت دارند، را خزمحدود در اما میپردازند. را آن مثلرینه پروژههایی برای عمده یدهای

تناژ بهصورت را محصوالتشان است ممکن کارخانهها حتی میشود. محاسبه کیلویی بهصورت میلگرد چندطبقه، آپارتمانهای ساخت

خ امکان و کیلربفروشند صد چند از کمتر مشتوید به را قیمترگرم بنگاه؟استعالم و کارخانه از میلگرد قیمت استعالم ندهند.نحوه یان

آجدار A3میلگرد ، A2وA1سادهت اینترنتی، منبعربهصورت یک به کار این برای اما دارد. وجود کار این برای که است روشی ین

دا نیاز نرمعتبر نوسان بهمحض که میشوند،رید بروزرسانی یکبار روز هرچند که سایتهایی از استفاده کند. بروزرسانی را اطالعاتش خ،

یزد.رمیهمبهراشمامحاسبات

آنالین:آهنمتخصصاننظربراساس

حرارت تحمل از پس فوالدی کارخانههای در گوناگون روشهای با میلگرد1100"میلگرد، قیمت میشود. عرضه دربازار و تولید درجه

اساسیت از که دارد بستگی عامل چندین به ورامروز، سایز، به: میتوان آن موارد استانداردزین نوع تولیدکننده، برند ،(A1ن، A2، A3،

A4خ از قبل است بهتر کرد. اشاره (... آخرو از میلگرد، جدیدترید و بازاررین در میلگرد روز قیمت بهتآین با تا باشید داشته ینرگاهی

کنید."استفادهخودپروژههایدرآنازسود،حداکثرازیربهرهگیباوتهیهرافوالدیمحصولاینبتوانیدخرن

ن استعالم برای کارخانهها سایت از نراگر که میشوید متوجه کنید، استفاده دورخ مسئله این است. بنگاه از کمتر شده، اعالم خهای

ه کارخانه که است این اول دلیل دارد. کلیدی دزدلیل را حملونقل مشترینه نمیکند. تحویلریافت کارخانه درب از را محصوالت یان

ه و بدهند انجام را محموله انتقال برای الزم هماهنگیهای باید خودشان و دومزمیگیرند دلیل بپردازند. کار این برای مجزایی ینه

همانطو است. عمده فروش نیز مسئله خراین به را مشخص مقدار از کمتر فروش امکان کارخانهها کردیم، اشاره این از پیش یدارانرکه

مشت فقط بنابراین خرنمیدهند. قصد که خریانی سراغ به میتوانند دارند، عمده البتهرید بروند. کارخانه از میلگرد قیمت استعالم و ید

ه اوقات آنقدرزگاهی حملونقل خزینه حتی که است خریاد مسئوالن و ندارد اقتصادی صرفه هم کارخانه از عمده پروژههایرید ید

میروند.بازارمعتبربنگاههایسراغبهگ،ربز

معتبرت آنالین، معتبرآهن منبع همان آنالین، میلگردآهن قیمت استعالم جهت مرجع آنرین به میلگرد قیمت استعالم برای که است ی

دا آخرنیاز مجموعه این وبسایت در محصولرید. هر کنار در آن، بر عالوه میشود. اعالم مختلف برندهای محصوالت انواع قیمت ین

ببیند.رامحصولهرهفتگیوماهانهماهه،سهقیمتنمودارمیتوانیدآنرویکلیکباکهداردوجودینهایزگ

مشت به نیز را پشتیبانی خدمات آنالین خرآهن یا قیمت استعالم زمینه در سوالی اگر میدهد. ارائه داریان میلگرد میتوانیدرید ید،

بگی تماس مجموعه کارشناسان خربا روند درباره الزم راهنماییهای آنها پاسخگویرید. و میدهند ارائه شما به را فوالد بازار از ید

بود.خواهندسواالتتان

پایانیسخن

بهت که کردیم بررسی مقاله این سادهتردر و آنالینرین آهن و است اینترنتی استعالم میلگرد، قیمت استعالم برای روش ین

)https://ahanonline.comمعتب مجموعه عنوان به را آخر/) که نری همچنینرین کردیم. معرفی میکند، اعالم را محصوالت این خ

تأثی نرعوامل بر بازاررگذار به نسبت کارخانه قیمت بودن کمتر علت که کردیم تحلیل و دادیم قرار بررسی مورد را فوالدی مقاطع این خ

چیست.
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توسعه/هفتمبرنامهدرفوالدصنعتبرایاقدامینریترفوکرد:حرمطایرانفوالدتولیدکنندگانانجمناجراییمدیر
)۱۲:۴۳-۰۱/۱۱/۰۴(فوالدیهابرایسختفوقالعادهزمستان

کرد: تاکید توسعه، هفتم برنامه در فوالد صنعت اولویتهای به اشاره با ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن اجرایی مدیر معدن: اولیهزدنیای مواد تامین تر، آسان صادرات ساختها، یر
گیرد.قرارتوجهموردبرنامهایندربایدنیازمورد

در عمده چالش یک گاز بحث کرد: اظهار فوالدیها برای اعمالی محدودیتهای با رابطه در یعقوبی وحید معدن، دنیای گزارش به

است.شدهپررنگهمبسیاراخیرسالهایدرکهاستفوالدزنجیره

گا محدودیتهای گذشته سال چند حدود از داد: توضیح ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن اجرایی زمستانزمدیر در واحدها برای ی

برنامه مدت این برای هم فوالد مستقیم احیای واحدهای و میشد اعمال ماه یک برای مثال طور یکزیربه این معموال و میکردند ی

کمت متحمل و ببرند بهره فرصت این از تا میدادند اختصاص تعمیراتی فعالیتهای به را اینرماه گذشته سال از اما شوند، آسیب ین

بسیار محدودیت با یا بودند تعطیل یا فوالدی مستقیم احیای واحدهای نیم و ماه دو حدود و شد شدید بسیار گاز محدودیتهای

گذاشت.زنجیرهکلبرراخودتاثیرمحدودیتها،اینکهمیکردندکارشدید

افتادیم.عقبشدهیرهدفگذابرنامهازتنمیلیون6حدودگاز،وقربمحدودیتهایبهواسطهگذشتهسالدرکرد:نشانخاطروی

مدی شاهد اینکه علیرغم امسال تابستان در اینکه بیان با صنعتی مقام براین تامین بهتر بودیم،ریت – گذشته سال به نسبت البته – ق

تص حال این شود،ربا آغاز محدودیتها ماه دی حدود از که بود این ما برنامه شد. زودرس محدودیتها امسال گاز، مورد در کرد: یح

شد.اعمالفوالدیهابرایگازمحدودیتآذرماهاوایلازاما

بر محدودیتها ابتدا در یعقوبی، گفته سپس30به کشور70و50درصد، شمالی نیمه فوالدی کارخانههای اکنون و بود عمدتا(درصدی

شدهاند.تعطیلواحدهاوشدهقطعگازشانکاملصورتبهمستقیم)احیایکارخانههای

کرد: نشان خاطر توسعه، هفتم برنامه در فوالد صنعت اولویتهای به اشاره با خود صحبتهای از دیگر بخشی در ساختها،زیعقوبی یر

گیرد.قرارتوجهموردبرنامهایندربایدنیازمورداولیهموادتامینتر،آسانصادرات

در کالن برنامههای لحاظ به مادر صنعت یک عنوان به فوالد صنعت کرد: تاکید کشور، برای فوالد صنعت بودن آور ارز به اشاره با وی

است.گرفتهقرارفراوانییهایرمهبیموردمعضالت،اینرفععدموساختهایرزحوزه

وجود اظهارداشت: ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن اجرایی بهزمدیر باید که است فوالد نیاز مورد مولفههای از یکی مناسب ساخت یر

نیست.فوالدبانداده،خرفوالددرکهتوسعهایبامتناسبموجود،یرساختهایزکهچراشود،یربیشتتوجهآن

نیوزمایننامه،معدنیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

۲
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)۱۹:۵۰-۰۱/۱۱/۰۴(ایرانفوالدملینمایشگاهوجشنوارهدرداخلساختهایفرصتارائه

ب به اشاره با ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن رئیس سبحانی، بهرام ازرگزاردکتر ایران فوالد ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین جا22تا20ی سال ماه تهران،ردی المپیک هتل در ی
ب فوالد صنعت در که هایی همایش و ها نمایشگاه سایر با رویداد این تمایز وجه داشت: شراظهار توسط داخل ساخت های فرصت ارائه در شود، می ورگزار فوالدی و معدنی های کت

است.داخلیسازندگانوبنیاندانشهایکترشهایتوانمندیباهافرصتاینرسانیهمبه

از بیش نمایشگاه، و جشنواره این قبلی دوره سه در کرد: خاطرنشان فوالد انجمن رئیس ، اقتصاد نسیم گزارش و400به نامه تفاهم

حداکث استفاده برای داخلی سازندگان و فوالدسازان بین رسیدهرقرارداد امضا به کشور فوالد و آهن صنعت در داخل ساخت توان از ی

میشود.برآورددالرمیلیاردیکازبیشآنها،ازحاصلیزارصرفهجوییکه

یافتخواهدکاهشدالر30بهدالر70ازفوالدتنهرتولیدیرارزب

تص فوالد انجمن ساررئیس بومی فراگیر موج واسطه به کرد: سالزیح از ارزب1397ی ازر، فوالد تن هر تولید به70ی کاهش50دالر دالر

برسانیم.فوالدتنهردردالر30ازکمتربهرارقماین،1404افقتاهستیمتالشدرویافته

داخلیتوانمندسازندگانودانشبنیانکتهایرشازدعوت

ش صنعتگران، همه از دعوت ضمن سبحانی جشنوارهردکتر این از بازدید و حضور برای داخلی توانمند سازندگان و بنیان دانش های کت

تم باید فوالد زنجیره در تولیدی واحدهای که است این واقعیت کرد: خاطرنشان نمایشگاه، برههرو در و باشد تولید بخش بر کزشان

خا از نیاز تامین امکان که خارای از تامین امر، سهولت جهت به داشت، وجود شرج که اکنون اما شد می انجام بارج فوالدی های کت

تح واسطه به هایی نرمحدودیت و بریم داخلی تامین سمت به را خود نگاه و اند مواجه ارز داخلیرخ سازندگان است بهتر اند، گردانده

باشند.داشتهرااستفادهینربهتفرصتاینازرقابتیوکیفیتولیداتبا

داخلیتامینتوانافزایشبرایکشورفوالدوآهنزنجیرهتامینکنندگانوتولیدکنندگانگردهمایی

بز عنوان به ایران فوالد ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین است، ذکر ورگترشایان کنندگان تامین تولیدکنندگان، گردهمایی ین

سا بومی رویکرد با کشور فوالد و آهن زنجیره تکنولوزمتخصصان توسعه و داخل ساخت توان افزایش مشاژی، با و هلدینگهاری کت

ش بزرو شرکتهای کنار در معدنی و فوالدی مطرگ سازندگان و بنیان دانش ازرکتهای داخلی، جا22تا20ح سال ماه هتلردی در ی

است.معدنوصنعتاهالیپذیرایتهرانالمپیک

راعیاصفهان_محسن

ایرانفوالدملینمایشگاهجشنوارهداخلساختهایفرصتکوتاهلینک

)۱۳:۵۴-۰۱/۱۱/۰۴(گرانوارزانهایمیلگردمعرفی

چیست؟میلگردیدرخوانتخاببرایشمافاکتورینرمهمت

مهمتاحتما امروز میلگرد قیمت و تولیدکننده برند بهراًل اقدام قیمت براساس اگر هستند. موردنظرتان میلگرد انتخاب در عوامل ین

خ و لزومرانتخاب بدانید باید میکنید باکیفیتتید گرانترًا میلگرد خرین با اینکه هم و نیستند ارزانترین توجهرید بدون میلگردها ین
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خ ارزانتر میزان برابر چند میتواند بیکیفیت میلگرد کردهاید. ضرر یعنی کیفیت تحقیقربه باکمی البته کند. وارد ضرر پروژه به شما یدن

بررسی را آهن بازار گران و ارزان میلگردهای میکنیم سعی مقاله این در بیابید. پروژهتان نیاز با مطابق باکیفیت ارزان میلگرد میتوانید

است:عواملیچهتأثیرتحتمیلگردقیمتببینیمابتدادرکنیم.معرفیو

قیمتگذا که هستند عواملی ابتدا در میلگرد بازار در قیمت کننده تعیین اینرعوامل است. آن تأثیر تحت میلگرد و آهن بازار کلی ی

کرد:اشارهیرزمواردبهمیتوانکهمیگذارندتأثیرمیلگردقیمتبرکالنبهصورتکلیعواملی

تعیین ژئوپلیتیک عوامل و جهان اقتصادی وضعیت به توجه با جهانی تقاضای و عرضه میزان براساس که فوالد و آهن جهانی قیمت

میشود.

میزان مانند اقتصادی عوامل دارد. بستگی تقاضا بخش در رونق میزان و تولید میزان عامل دو به این تقاضا و عرضه تورمرمیزان کود،

تأثی بسیار بخش این در صادرات برو قطع مانند فصلی عوامل همچنین هستند. باعثرگذار سرد روزهای در گاز قطع و گرم روزهای در ق

میشود.تقاضابخشدرکاهشباعثزمستانفصلدرساختوسازکاهشمانندعاملیوتولیدبخشدرکاهش

ار بهزنوسانات آهن بازار چشم یک همواره بنابراین نیست. ارز قیمت از مستثنا ایران در پدیدهای هیچ گفت میتوان قاطع بهطور ی

است.شدهدوختهارزقیمت

انر و اولیه مواد انرژقیمت قیمت تأثیژی جهانی قیمت بر کالن بحث در هم سوخت و ارزانری قیمت داخلی بخش در هم و است گذار

هژانر کاهش باعث هزی کاهش این آیا ولی میشود تولید همزینه اولیه مواد قیمت نیست. مشخص میرود مصرفکننده جیب به ینه

تح نظیر عواملی به توجه با هرمیتواند درنتیجه و برسد تولیدکننده دست به معمول از گرانتر باالترزیم، را میلگرد قیمت و تولید ینه

ببرد.

دیگ معیارهای براساس تولیدکننده هر میلگردهای کلی، عوامل از جدا بازار در گران و ارزان میلگرد قیمت کننده تعیین همرعوامل ی

از:عبارتاندعواملاینمیگردند.تعیینبازاردرگرانوارزانمیلگردهایآنبراساسکهمیشوندیرقیمتگذا

مسلم و کردهاند جلب بازار در را کلی اعتماد کیفیت، و سابقه به توجه با نامها از برخی تولیدکننده ارزشافزودهایبرند اعتماد، جذب این ًا

است.برندآنبرای

مسلم میکند استفاده مختلف کربن درصد با شمشهای از تولیدکننده هر تولید اولیه مواد در تأثیتفاوت میلگرد قیمت و کیفیت بر گذاررًا

هستند.

وزو براساس مستقیم بهطور گران و ارزان میلگردهای قیمت و کیفیت میلگرد استانداردزن وزنی جدول بخش این در میشود. تعیین ن

و هرچه که ترتیب این به باشد گشا راه بسیار وزمیتواند به میلگرد وزن بیشتر میلگرد قیمت باشد نزدیکتر اشتال جدول و استاندارد ن

مسلم و سبکتر میلگردهای از میتوانید نیازتان به توجه با گاهی البته شد. خواهد بهتر هم آن همچنینکیفیت کنید. استفاده ارزانتر ًا

شود.میکمترهمآنمقاومتونزومیلگردسایزکاهشباکهباشیدداشتهتوجه

گ آج تأثیرنوع میلگردها درقیمت بسیار آن آج نوع و میلگرد گرید از گران و ارزان میلگردهای ترتیب است. گA1یدرگذار A4یدرتا

میلگرد هرچند بنابراین میشود. میلگردرگرانتA4لیست به نسبت را میلگرد مصرف ولی میرود شمار به میلگرد یکچهارمA3ین تا

است.A4میلگردبیشتراستحکامومقاومتدلیلبهکاهشاینمیدهد.کاهشدرصد)25(

آلیا روشهای تولید حرفژروش نشانه با حرفUی نشانه با ترمکس تولید رایجتTو است.راز ایران در میلگرد تولید روشهای ین

است.بیشترنیزقیمتانومناسبترزلزلهخیزمناطقبرایبیشتراستحکامبهتوجهایژآلیاروش

انگروانارزهایدمیلگرفیمعر:24ساعت|خبرخبرادامهادامه
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هزه نقل و حمل گزینه با ارتباط در دارد. بستگی سوخت قیمت و مسافت عامل دو به نقل و حمل یازینه کارخانه هرچه مسافت ینه

خ مسلمرانبار باشد پروژه از دورتر میلگرد هید هزًا بنابراین شد. خواهد بیشتر نیز میلگرد قیمت بر اضافی ارزانتزینه تمامشده ینرینه

شود.شمانزدیکگرانمیلگردهمانینهزهبهاندازهمیتواندآنکارخانهیردوبهتوجهبامیلگرد

کیل واحد قیمت است ممکن که بدانید باید ابتدا در بازار و کارخانه در گران و ارزان میلگردهای تمام گرانترومعرفی میلگرد یک گرم

و چون ولی بازباشد میلگردهای کردهایم سعی بخش این در میشود. ارزانتر هم آن کلی قیمت بنابراین است سبکتر میلگرد آن ن

شدهاند.بررسیمعروفبرندهایازبرخیتنهاتولیدکنندگانیادزتعدادبهتوجهباًامسلمکنیم.تقسیمبندیرامشابهنزو

از:عبارتاندمیلگردهاینرگرانتبهمیلگردهاینرارزانتازترتیببهاستاندارد)نزوبه(نزدیکنزوسنگینمیلگردهایازتعدادی

اب سرمد میلگرد زاگرس، میلگرد میانه، میلگرد سیرجان، فوالد میلگرد فایکو، میلگرد زرندیه، هیربد میلگرد نیشابور، میلگردرمیلگرد کوه،

د میلگرد بناب، شاهین میلگرد ابهر، تبرسیادن کویرپاد میلگرد آهن، ذوب میلگرد پرشین، میلگرد شاهرود، میلگرد یزدریز، کاشان.

کنید.مشاهدهرااحرامیانیزدمیلگردقیمتآید.میحساببهنزوسنگینمیلگردهایازنیزاحرامیان

از:عبارتاندمیلگردهاینرگرانتبهمیلگردهاینرارزانتازترتیببهنزوسبکمیلگردهایازتعدادی

امی میلگرد آذربایجان، پردیس میلگرد هشترود، آرمیلگرد میلگرد داش، تیکمه خزر، ظفررکبیر میلگرد جنوب، حدید میلگرد فوالد، یان

همدانرادمیلگردآناهیتا،میلگردبناب،

ت کیفیت باکیفیتتربا آهن ذوب میلگرد مناسب قیمت با ها میلگرد میلگردرین به میتوان هم ادامه در است. ایران بازار در میلگرد ین

اب کوثر، میانه، شاهرود، نیشابور، کاشان، ابرکویر شاهین، زاگرس، هیربد، آرکوه، سیرجان، داش،رکوه، تیکمه همدان، راد فوالد، یان

اهواز میلگرد قیمت به مثال برای آید. می حساب به مناسب قیمتشان کنار در ها میلگرد این باالی کیفیت کرد. اشاره فایکو و آناهیتا

کرد.اشارهمیتوانایرانیانفوالددر

معمو بازار گران و ارزان میلگردهای قیمت گران و ارزان میلگردهای مطلب استانداردخالصه و اولیه مواد نوع سازنده، کارخانه براساس اًل

و در تفاوت باعث تولید در تفاوت این هستند. متفاوت یکدیگر با قیمتیزتولید تفاوت درنتیجه و میلگردها فنی مشخصات و ن

ساده میلگرد میشود. میلگردرارزانتA1میلگردها و گرگرانتA4ین رفتن باال با که تفاوت این با هستند میزانرین میلگرد مقاومت و ید

بهطووکیل میشود. کمتر نیز سازه در آن موردنیاز نیست،رگرم محصول مطلوب کیفیت نشاندهنده باالیی قیمت هر که همانطور کلی

و یعنی میلگرد کیفیت تشخیص نکات به باید بین این در نیست. بیکیفیتی معنای به نیز پایین فنیزقیمت مشخصات تولید، روش ن،

کرد.توجهمیلگردیرظاهو

استشدهتهیهدهندهسفارشتوسطآنمحتوایواستتبلیغاتیمطلباین

)۱۰:۵۱-۰۱/۱۱/۰۵(1401/11/05میلگردآهن،قیمت
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شد.اعالمچهارشنبهامروزفوالدیمحصوالتوآالتآهنقیمت،ایراسینگزارشبه

آهنتیر

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(1223,400,000یرمت12آهنذوب12تیرآهنشاخههر

0%)0.00(1554,040,000یرمت12آهنذوب14تیرآهنشاخههر

0%)0.00(1954,740,000یرمت12آهنذوب16تیرآهنشاخههر

0%)0.00(2255,540,000یرمت12آهنذوب18تیرآهنشاخههر

0%)0.00(2766,640,000یرمت12آهنذوب20تیرآهنشاخههر

0%)0.00(3159,380,000یرمت12آهنذوب22تیرآهنشاخههر

0%)0.00(3699,380,000یرمت12آهنذوب24تیرآهنشاخههر

0%)0.00(43410,700,000یرمت12آهنذوب27تیرآهنشاخههر

0%)0.00(50014,000,000یرمت12آهنذوب30تیرآهنشاخههر

میلگرد

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

6.5میلگردکیلوهر

0%)0.00(4.522,600کالف

0%)0.00(620,700شاخهقزوین8میلگردکیلوهر

0%)0.00(7.520,500یرمت12قزوین10میلگردکیلوهر

0%)0.00(1120,500یرمت12قزوین12میلگردکیلوهر

0%)0.00(1520,600یرمت12نیشابور/آهنذوب14میلگردکیلوهر

0%)0.00(1920,600یرمت12نیشابور/آهنذوب16میلگردکیلوهر

0%)0.00(2520,600یرمت12نیشابور/آهنذوب18میلگردکیلوهر

0%)0.00(3020,600یرمت12نیشابور/آهنذوب20میلگردکیلوهر

0%)0.00(4720,600یرمت12نیشابور/آهنذوب25میلگردکیلوهر

0%)0.00(5620,600یرمت12نیشابور/آهنذوب28میلگردکیلوهر

0%)0.00(7520,600یرمت12نیشابور/آهنذوب32میلگردکیلوهر

0%)0.00(3620,800یرمت12نیشابور/آهنذوب22میلگردکیلوهر

پروفیل

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(2.4431,300مترهرپنجرهودربپروفیلایرانی509-508-507پروفیلکیلوهر

0%)0.00(4.531,300شاخهایرانی20*10قوطیکیلوهر
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0%)0.00(731,300-ایرانی20*20قوطیکیلوهر

0%)0.00(9.531,300شاخهایرانی30*20قوطیکیلوهر

0%)0.00(1631,300شاخهایرانی30*50قوطیکیلوهر

0%)0.00(1731,300شاخهایرانی30*60قوطیکیلوهر

0%)0.00(1531,300شاخهایرانی40*40قوطیکیلوهر

0%)0.00(1931,300شاخهایرانی60*40قوطیکیلوهر

0%)0.00(2731,300شاخهایرانی70*70قوطیکیلوهر

0%)0.00(2331,300شاخهایرانی80*40قوطیکیلوهر

ناودانی

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

6.5ناودانیکیلوهر

0%)0.00(4224,500یرمت6

8ناودانیکیلوهر

0%)0.00(4224,500یرمت6

10ناودانیکیلوهر

0%)0.00(5224,500یرمت6

12ناودانیکیلوهر

0%)0.00(6424,500یرمت6

14ناودانیکیلوهر

0%)0.00(15524,500یرمت12

16ناودانیکیلوهر

0%)0.00(---170یرمت12

18ناودانیکیلوهر

0%)0.00(---215یرمت12

20ناودانیکیلوهر

0%)0.00(---230یرمت12

نبشی

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(924,000یرمت6ایرانی3نبشیکیلوهر

0%)0.00(1524,000یرمت6ایرانی4نبشیکیلوهر

0%)0.00(2224,000یرمت6ایرانی5نبشیکیلوهر

1401/11/05دمیلگرآهن،قیمتاسین:ایر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۰۵چهارشنبه

۳۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



0%)0.00(3224,000یرمت6ایرانی6نبشیکیلوهر

0%)0.00(5824,000یرمت6ایرانی8نبشیکیلوهر

0%)0.00(9024,000یرمت6ایرانی10نبشیکیلوهر

0%)0.00(13024,000یرمت6ایرانی12نبشیکیلوهر

سیاهقرو

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(1232,000رولکهرمبافوالد2سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(622031,800*1/5کهرمبافوالد3سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(629031,800*1/5کهرمبافوالد4سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(636031,800*1/5کهرمبافوالد5سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(643531,800*1/5کهرمبافوالد6سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(658031,800*1/5کهرمبافوالد8سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(672031,800*1/5کهرمبافوالد10سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(686532,000*1/5کهرمبافوالد12سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(6108032,000*1/5کهرمبافوالد15سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(6144527,500*1/5اکسین20سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(6180527,500*1/5اکسین25سیاهقروکیلوهر

0%)0.00(6216527,500*1/5اکسین30سیاهقروکیلوهر

تسمه

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(223,000یرمت12ایرانی20*5تسمهکیلوهر

0%)0.00(23,000-یرمت12ایرانی25*5تسمهکیلوهر

0%)0.00(23,000-یرمت12ایرانی30*5تسمهکیلوهر

0%)0.00(23,000-یرمت12ایرانی40*5تسمهکیلوهر

0%)0.00(23,000-یرمت12ایرانی50*5تسمهکیلوهر

مفتول

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(26,500-4و3-آرماتورسیم

حرارتیکیلوهر

--25,000)0.00(%0

یگزاگزکیلوهر
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--25,000)0.00(%0

یکرفابسیمکیلوهر

0%)0.00(26,500-2.5و1.5

تسمهسیمکیلوهر

0%)0.00(24,500-2.5و1.5

خاموت

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(23,100---8خاموتکیلوهر

0%)0.00(22,400---10خاموتکیلوهر

0%)0.00(23,300---8مهندسیخاموتکیلوهر

0%)0.00(22,600---10مهندسیخاموتکیلوهر

0%)0.00(23,500---8سنجاقیخاموتکیلوهر

0%)0.00(22,800---10سنجاقیخاموتکیلوهر

گالوانیزهقرو

تغییر)تومان(قیمتنزوشاخهکنندهتولیدسایزونوع

0%)0.00(1.255.746,000و1ایرانی0/4گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.744,700و1ایرانی0/5گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.742,000و1ایرانی0/6گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.740,000و1ایرانی0/7گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.739,500و1ایرانی0/8گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.739,500و1ایرانی0/9گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.738,000و1ایرانی1گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255/740,000و1ایرانی1.25گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.741,500و1ایرانی1.5گالوانیزهقروکیلوهر

0%)0.00(1.255.744,000و1ایرانی2گالوانیزهقروکیلوهر
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