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توسعهضرورتمعدن؛وفوالدارزشزنجیرهتوسعهوتعالیتحول،بینالمللیکنگرهاولیندراصفهانذوبآهنمدیرعامل
)۰۶:۵۵-۰۱/۱۱/۰۸(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایز

/۰۱/۱۱(گلومراسیونآموادیزآمادهساگاهرکااتوماسیونسیستمبهروزرسانیشد؛انجامموفقیتبااصفهانذوبآهندر
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توسعهضرورتمعدن:وفوالدارزشزنجیرهتوسعهوتعالیتحول،بینالمللیکنگرهاولیندراصفهانذوبآهنمدیرعامل
)۰۷:۲۸-۰۱/۱۱/۰۸(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایز

)۲۳:۳۲-۰۱/۱۱/۰۵(شدمنتشر«ذوب»ماهه9عملکرد

نمود.منتشرراخودماهه9عملکردگزارشاصفهانآهنذوبکترش،24بورسنگرکدالگزارشبه

بورس نگر کدال گزارش ش24به عملکردر، گزارش اصفهان آهن ذوب ش9کت این عملیاتی درآمدهای نمود. منتشر را خود دررماهه کت

رشد با شده یا حدود25دوره به و شد همراه شده32درصدی تمام بهای نهایت در اما رسید. تومان میلیارد با32هزار را ذوب همتی

داشت.یربراب3ازبیشرشددورهایندرعملیاتیغیردرامدهایکرد.مواجهناخالصیانز

نیوزماینیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۴:۴۵-۰۱/۱۱/۰۶(1401ماهه10درذوبفروشدرصدی24افزایش

ش فروش نیوز، ماین گزارش اصفهانربه آهن ذوب دربذو(کت به10) منتهی مالی سال افزایش1401/12/29ماهه نسبت24با درصدی

رسید.یالرمیلیون353,471,910بهقبلمالیسالدرمشابهمدتبه

رسید.یالرمیلیون36,614,472بهقبلسالدرمشابهمدتبهنسبتدرصدی16افزایشبا1401ماهدیدرذوبفروشهمچنین

)۱۰:۰۰-۰۱/۱۱/۰۸(اصفهانآهنذوبمصرفیتجهیزاتوقطعاتساختجهتدرکترش1000ازبیشبایرهمکا

خب بهرپایگاه موقع به تحویل همچنین 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 نیوز معدن ی
مدی راستا این در دارد. کلیدی نقش بردار خربهره طریت از را خوبی بسیار اقدامات اصفهان آهن ذوب تجهیزات شرید با اثربخش تعامل ساریق بومی برای داخلی توانمند های یزکت

میکنید.مطالعهادامهرادرآنجزییاتکهاستدادهانجام

در تجهیزات و قطعات تامین راستا این در و است فوالد صنعت ویژه به و مختلف صنایع بقاء رمز مستمر، -تولید نیوز معدن گزارش به

مدی راستا این در دارد. کلیدی نقش بردار بهره به موقع به تحویل همچنین و کمی،کیفی خرابعاد اصفهانریت آهن ذوب تجهیزات ید

ط از را خوبی بسیار شراقدامات با اثربخش تعامل ساریق بومی برای داخلی توانمند های رادرزکت آن جزییات که است داده انجام ی

میکنید.مطالعهادامه

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

دارد.صنعتیمادرکترشایناهدافتحققدریرناپذیانکارنقشکنندگان،تامینیرهمکاباکارخانههای

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

کارخانهتجهیزاتوقطعاتیزبومیسادرآهنذوبساختپویشومهندسیکترشینیرآفنقش
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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

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 طراحیری وظیفه که مکانیک نت یت

سا آماده از پس و دارند ساخت برای را تجهیزات و قطعات های سزنقشه این در ها نقشه کد برنامهری بازیرپرستی تعامل برای ی

شود.میآغازداخلیهایکترش

شدساختهکشوردریردالقیمتدهمیکبایزککسادوراسیونهای

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

زدرقماقتصادیصرفهیالرمیلیارد75حرارتینقالهنوارتسمههایداخلساخت

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 شریدارکت شناسایی با گذشته سالیان طی اما شد می کتری

گی بهره با و داخلی سازنده ازرهای آنها از عدد هر کارخانه از بازدید ضمن معکوس مهندسی روش از به90ی یورو میلیون238هزار

ش برای محل این از خوبی جویی صرفه و شد ساخته کشور در تسمهرتومان داخل، تولید توان از استفاده راستای در نشست. ثمر به کت

شد.حاصلاصفهانآهنذوببرایاقتصادیصرفهیالرمیلیارد75نیزحرارتینقالهنوارهای

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
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است.زدهرقمکارخانهبرایاقتصادیصرفه

https://www.madannews.ir/Fa/News/629838

ذاکریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۳۹-۰۱/۱۱/۰۸(ساختماناولیهموادروزقیمت؛1401بهمن8امروزساختمانیمصالحقیمتلیست

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

یم.زمیپردا1401بهمن8امروزساختمانیمصالح

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 فاکتورهای1401بهمن8لیست 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.زمیپردا1401بهمن8

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 لطف1401بهمن8نظر، کردید، کامنتهااحساس بخش در را موضوع ًا

ید.ربگذامیاندرتکراتوبا

موزاییک و سرامیک کاشی، روز امروز1401بهمن8قیمت ساختمانی مصالح قیمت از بخش این کاشی،1401بهمن8در قیمت به

یم:زمیپردا1401بهمن8موزاییکوسرامیک

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
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دیوا کفپوش، روز پارقیمت و امروز1401بهمن8کترپوش ساختمانی مصالح قیمت از بخش این پا1401بهمن8در قیمت کت،ربه

یم:زمیپردا1401بهمن8کفپوشوپوشردیوا

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

ساتکس رنگی94.864تا68.500برند کاذب کف تایل کدرپا229.000کفپوش آرتا میلورپا770295.000کت لمینت لمینتMillo289.000کت

–3wg000649کدBarlinekبرندچوبیکترپاZPA-111325.000کدکترپا304.800ادونسمدلپاالز

بل روز آجروقیمت و امروز1401بهمن8ک ساختمانی مصالح قیمت بخش این بل1401بهمن8در و آجر قیمت 1401بهمن8کوبه

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 امروز1401بهمن8قیمت ساختمانی مصالح قیمت از بخش این امروز1401بهمن8در سنگ قیمت 1401بهمن8به

یم:زمیپردا

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 ساختمانی1401بهمن8قیمت مصالح روز قیمت از بخش این گچ1401بهمن8در و سیمان قیمت 1401بهمن8به

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
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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 ساختمانی1401بهمن8قیمت مصالح روز قیمت از بخش این آهن1401بهمن8در قیمت 1401بهمن8به

یم:زمیپردا

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 ساختمانی1401بهمن8قیمت مصالح روز قیمت از بخش این ماسه1401بهمن8در و شن قیمت 1401بهمن8به

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 گذاشته1401بهمن8دیدگاه میان در تکراتو با کامنتها بخش در را خود نظرات چیست؟

کنید.کمک1401بهمن8ساختمانیمصالحروزقیمتجامعیتودقتافزایشبهو

)۰۸:۵۲-۰۱/۱۱/۰۸(داردتحولبهنیازکشورفوالدصنعت:مجلسپژوهشهایکزرم

م گزارش نگاهداربه بابک اسالمی، شورای مجلس پژوهشهای مرکز رئیس نخستینری در اسالمی شورای مجلس پژوهشهای کز

محو دغدغههای با سهزاویه از صنعتی توسعه اینکه بیان با معدن، و فوالد توسعه و تعالی تحول، بینالمللی ورکنگره تصمیمگیران ی
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تش در دارد ارتباط کشور افزایشرتصمیمسازان دوم ملی، درآمد افزایش و اقتصادی رونق به دستیابی زاویه از نخست گفت: زوایا این یح

ط از صنعتی توسعه دیگر، عبارت به دفاعی. توان بهبود سوم و اجتماعی رفاه بهبود و مسیراشتغال ایجاد بهرهوریق ارتقای برای وری ی

کسب انواع که تازه ارزش زنجیرههای ایجاد و تولیدات به تنوعبخشی بیشتر، افزوده ارزش مسیرهایوکسب و جدید اشتغال و کارها

همزمان ملی، امنیت ارتقای و دفاعی صنایع توسعه برای مناسب فناورانه زمینه ایجاد آخر، دست و میکنند فراهم را رفاه کسب

برنامههای همه اصلی محورهای از یکی آن تحقق هم نظر همین از و باشد مفید میتواند سیاستگذاران گوناگون اهداف تحقق برای

تص دارد، اهمیت صنعتی توسعه اهداف به دستیابی برای فوالد صنعت توسعه اینکه بیان با وی است. دولتمردان کرد:رمیانمدت یح

این توسعه دقیقتر، عبارت به میکند. تولید صنایع سایر در استفاده برای را محصوالتی مادر، صنعت یک عنوان به فوالد صنعت توسعه

بسیا تولید تسهیل برای را زمینهای تولیدرصنعت، زنجیرههای تعمیق موجب و میکند فراهم صنعتی نهایی و واسطهای محصوالت از ی

بسیا نیرردر تجهیزات و توربینها صنعتی، تجهیزات و ماشینآالت ساخت صنایع انواع شد. خواهد صنعتی شاخههای از گاهی،وی

میکنند.استفادهفوالدصنایعمحصوالتازکههستندصنایعیهمگیو…یزساختمانسای،زکشتیساخودرو،

م استراتررئیس صنعت یک بهعنوان مختلف کشورهای در معموال فوالد صنعت اینکه به اشاره با مجلس پژوهشهای دارایژکز و یک

مط توسعهراولویت که گیرد قرار صنعتی توسعه اهداف خدمت در کامال میتواند زمانی فوالد صنعت داد: توضیح است، وزح یربخشها

استرات به توجه با آن محصوالت خاص اقتصادژانواع داد: ادامه وی گیرد. صورت آن توسط تعیینشده اولویتهای و صنعتی توسعه ی

برخوردا با صادراترایران از دال5ی برخوردارمیلیارد و فوالدی محصوالت ازری ظرفیت6/1ی دنیا، معدن سنگ ذخایر کل از درصد

بهرهگی و صنعت این توسعه برای صنعتی،رمناسبی ظرفیتهای این بهرغم این، وجود با دارد. صنعتی توسعه تقویت جهت در آن از ی

انر تامین همچون مسائلی با امروزه فوالد باژصنایع محصول تولید و پاییندست در خالی ظرفیتهای وجود سنگآهن، تامین ی،

مهمت که مساله چهار این است، روبهرو پایین، افزوده انتظاراترارزش عدمتحقق به منجر میدهند تشکیل را صنعت این مسائل ین

نگاهدا شدهاند. کشور صنعتی توسعه به کمک جهت مادر صنعت این تشراز در غلبهری و فوالد صنعت عملکرد بهبود راهکارهای یح

ح راهکارها این از یکی کرد: عنوان مذکور مشکالت تدربر افزایشرکت منظور به تولید نهادههای قیمت کردن واقعی سمت به یجی

انرربهرهو تامین معضل بر غلبه و موجود واحدهای جلژی ورگیوی، زنجیره مختلف حلقههای در کوچکمقیاس واحدهای احداث از ی

معضلرح بر غلبه بهمنظور کشور در عمقی اکتشافات تکمیل برای تالش دیگر راهکار افزود: وی است. بلند کوره روش سمت به کت

زمینهسا سنگآهن، پایدار تامین به دستیابی و سنگآهن معدنکازتامین برای کشورهایری با آزاد تجارت توافقات انجام خارجی، ی

است.کمعیارمنابعازاستفادهجهتنوینیهایرفناوتوسعهوفوالدیمحصوالتواولیهموادتهاترجهتمختلف

م استراتررئیس تدوین را راهکار سومین مجلس پژوهشهای صنایعژکز تعیین و صنعتی توسعه راه نقشه بهعنوان صنعتی توسعه ی

بخشهای بهویژه و صنعتی بخشهای سایر نیازهای با مطابق فوالد، ارزش زنجیره در تولید خط توسعه که بهگونهای دانست، اولویتدار

بیشت دارای و بارپیشران فوالدی محصوالت صادرات توسعه هم راهکار چهارمین داد: ادامه وی گیرد. صورت ملی اهداف بر تاثیر ین

است.صنعتاینتوسعهاولویتهایتعیینوارزشزنجیرههایتکمیلویرتجادیپلماسیگسترشایجادیقرطازباالافزودهارزش

دنیارنگاهدا کشورهای بین در ایران رتبه که است صادرات و باال افزوده ارزش نشاندهنده کشور صنعتی عملکرد شاخص کرد: بیان ی

ت55حدود وقتی حدودراست. میبینیم را صادرات افزود:10کیب وی میکند. پیدا اختصاص صنعتی صادرات به صادرات، از درصد

دا نیاز صنعتی توسعه به تحول برای دارد. تحول به نیاز و است کشور مهم و مادر صنایع از یکی کشور فوالد توسعهرصنعت این که یم
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برنامه وجودزیربا ما کشور در تولیدات در که تنوعی با و شده اقتصادی رشد باعث صنعتی توسعه طرفی از میشود. حاصل راهبردی ی

داشت.خواهدهمراهبهرااقتصادیرشدوافزودهارزشدارد؛
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