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است.فوالدزنجیرهدرتولیدیواحدهایاحداثبرایشدهاخذفراوانمجوزهایفوالد،صنعتدرسیاستگذارانمهمهایچالشاز

در که معضالتی از یکی : سلطانی خلیفه رسول سید نیوز سیاستگذاران5تین مهم های چالش از یکی آینده، های سال تا اخیر سال

های سال طی است. فوالد زنجیره در تولیدی واحدهای احداث برای شده اخذ فراوان مجوزهای بود، خواهد و بوده فوالد صنعت در

ط از و طراخیر پایش همکاریق با فوالد جامع دستهرح آن و شده ابطال راکد مجوزهای تا شد تالش دولت مسئولیت و انجمن این ی

متم صمت وزارت در هم مجوزها صدور فرآیند شوند. برخوردار حمایت از بودند، پیشرفت حال در که تاسیس جوازهای تاراز بود کز

صنایعرسیاستگذا واحدهای احداث مجوز صدور ای نامه طی صمت وزارت امسال، خردادماه در اینکه تا بیفتد اتفاق منسجمی های ی

کلی، حالت در شاید که اقدامی سپرد. استانی های سازمان به را آن وظیفه و کرد آزاد آن قبلی بندهای و قید از را فوالد جمله از معدنی

ار رانت و فساد های زمینه حذف راستای در و بیشزمثبت هم قبلی مقررات وجود با که ایران فوالد صنعت خصوص در اما شود یابی

باشد.داشتهدنبالبهمنفیپیامدهایتواندمیتصمیمایناست،شدهصادرمجوزبرایشبوده،نیازآنچهاز

راهب100صدور ستاد دبیرخانه فوالدیگزارش مجوز تن صدوررمیلیون از کشور فوالد زنجیره30ی در کارخانجات احداث مجوز تن میلیون

در فقط تاکنون6فوالد که مجوزهایی جمع که گرفت نظر در هم را نکته این باید توجه، قابل عدد این کنار در دارد! حکایت گذشته ماه

از بیش به شده، صادر فوالد تولید بسیا100برای که رسد می تن قطعرمیلیون مجوزها، این از بردای بهره مرحله به رسیدرًا نخواهند ی

اساس که تاسیسچرا جواز از برخی دیگر عبارت به است. باالتر مراتب به کشور صادراتی پتانسیل و داخلی نیاز حجم از میزان، این ًا

دیگ اهداف با یا و محلی مقامات و مسئولین فشار با همینرها ارقام و آمار و شوند می اخذ فوالد زنجیره در تولید و توسعه جز به ی

سرد دچار را سیاستگذاران تواند می ابعادرمجوزها برای باید اقتصادی مسائل بر عالوه که چرا کند حتیزگمی و اجتماعی یرساختی،

کنند.اندیشیچارهآنامنیتیوفرهنگی

مدی برای راهبردهاییرراهبردهایی چه مجوزها صدور تسهیل قانون شدن اجرایی به توجه با که اینجاست کاغذیسوال مجوزهای یت

کنت مدیربرای و مدیرل قانون، این شدن اجرایی و تصویب با دارد؟ وجود ها تاسیس جواز این فرآیند سختریت بسیار مجوزها یت

کرد.توجیهرافوالدصنعتبهورودبرایمجوزمتقاضیانراهبردهایی،تدوینباتوانمیامااستشده

انر حوزه در راهبردها این از انرژیکی صنعت یک فوالد صنعت که دانیم می است. سو،ژی آن از و است بر انرزی های درژیرساخت ی

د لذا است. رفته تحلیل اخیر های سال طی انررایران تامین مجوز طژیافت برای آن برای راهکارهایی نمودن لحاظ و درری که هایی ح

ضرو هستند مجوز اخذ مرحله در و مسیر انررابتدای تامین مسئله بر عالوه است. ساژی بهینه داردزی، قرار اولویت در هم آن مصرف ی

تکنولو از استفاده گذارانژو سرمایه این بر عالوه راهبردهاست. این از یکی نورد و ذوب واحدهای در پیوسته گرم شارژ نظیر هایی ی

ط فنی و اقتصادی توجیه محاسبات باید انررجدید یارانه گرفتن نظر در بدون را خود نژح احتساب با و کشور در المللیری بین های خ

تد به رسد می نظر به که چرا دهند آزادسارانجام حال در نزیج انرری انرژخ که چند هر هستیم کشور صنایع برای ازژی یکی ارزان ی

بسیازم و بوده فوالد صنعت توسعه در کشور نسبی های مریت همین اساس بر موجود واحدهای از غنیزی ذخایر وجود البته و یت

اند.شدهاحداثکارآمدانسانیمنابعوآهنسنگ

د به الزام خصوص، این در دیگر ازرراهبرد بیش که فردی عنوان به است. ها تشکل نظیر مراجعی از تخصصی های مشاوره 30یافت
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تص دلسوزانه کرده، کشور فوالد صنعت اعتالی و توسعه صرف را خود عمر از کهرسال گذارانی سرمایه تا کرد تالش باید که کنم می یح

تکنولو خالءهای در تا بگیرند موثر و تخصصی های مشورت ابتدا در دارند، را فوالد زنجیره به ورود صنعتژقصد این محور تقاضا و یک

گذا سرمایه از و شوند گذاروارد سرمایه چنین که چرا کنند پرهیز غیرضرور محققری را کشور ملی منافع تنها نه کور، اصطالح به های ی

تکنولو و عرضه مازاد معضل و ملی منابع اتالف آن نتیجه و کند نمی برآورده نیز را گذاران سرمایه انتظار مورد منافع بلکه سازد یژنمی

بود.خواهدغیربهینه

است.شدهنقلمعدنیصنایعوفوالدتحلیلیمرجعازمطلباین*

)۲۲:۰۶-۰۱/۱۱/۰۷(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشوریرساختهایزتوسعهضرورت

معدن:وفوالدارزشزنجیرهتوسعهوتعالیتحول،بینالمللیکنگرهاولیندراصفهانذوبآهنمدیرعامل

توسعه هژبزضرورت علیرضا - اصفهان فوالد صنعت در پیشرفت برای کشور شریرساختهای مدیرعامل اصفهانری: ذوبآهن کت

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

باشیم.تعالیشاهدآمدهوجودبهتحولباتاشود

ارزشآف تولید رویکرد با فوالد ارزش زنجیره توسعه و تعالی تحول، بینالمللی کنگره بهکاراولین با فناورگیرین چهارمری نسل نوین یهای

است.یرگزاربحالدرصداوسیمابینالمللیهمایشهایکزرمدرعصرامروزصنعت

ای کنگره، این سخنران تاراولین در اصفهان ذوبآهن گفت: ذوبآهن مدیرعامل رخصتی اثرج کشور فوالد همینریخ به و بوده گذار

باشد.پیشقدمبایدنیزآننقایصرفعدراستمعتقدخاطر

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

افزود: رخصتی است. آهن حدود12سنگ که صادرشده کشور سراسر در معادن اکتشاف زمینه در مجوز است7هزار فعال معدن هزار

میدهد.پوششراکشورمساحتدرصد5مجموعدرکه

ش تارمدیرعامل پیشرفته کشورهای در اکتشاف عمق متوسط داد: ادامه ذوبآهن سهامی تا250کت دنیا کشورهای برای متر80متر،

از کمتر ما کشور در راهاندا10و مدت همچنین است حدودزمتر ما کشور در معدن طول7ی زمان از مقدار این یعنی که است سال

برسد.محصولبهمعدنیکدرنهایتتامیکشد

د سواحل پهنههای کرد: خاطرنشان بسیاروی کشتیهایریایی از استفاده برای موردنیاز ظرفیتهای ولی دارد وجود کشور در ی

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

کشتیهای دنیا در ه400که شدن سرشکن خاطر به و بوده فعالیت حال در کاهشزهزارتنی قابلتوجهی بهطور حملونقل کرایه ینهها،

مییابد.

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

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

فوالدصنعتآیندهایبرلشیچاکاغذی،هایمجوزد:کرحمطرانایرفوالدگاندکنندتولیانجمندبیرنیوز:تین|خبرخبرادامهادامه
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باشد.شاهدآیندهسالهایدررایادیزپیشرفتهایبایدکشورگربزصنعتاینجابجایی،ینهزهکاهشوحملونقل

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

انرزم تمیژیت و خوب فوالد نیز بلند کوره البته برود. قوس کوره سمت به کشور صنعت تا شده باعث همینزی به و میکند تولید را ی

باشند.داشتهراکافیاطالعاتبلندکورهمورددربایدخاطر

مسجدسلیمانگازونفتکترشدرتخصصیفنیعملیاتانجامبایالیرمیلیارد10صرفهجویی

کا قجاوند: شبنم - شراهواز متخصص و متعهد بهرهبردارکنان فنی/رکت عملیات یک طی شدند موفق مسجدسلیمان گاز و نفت ی

نمایند.صرفهجوییمرتبط،ینههایزهوعملیاتانجامدریالرمیلیارد10میزانبهی،زگاچاهتاجچرخاندنبهمربوطتخصصی

مدیرکا تولید مهندسی شرکنان این فنی امور ایمنساریت و دکل با تعمیر عملیات اتمام از پس گازکت چاههای از یکی حینزی در و ی

میبایست چاه تاج و نبوده مناسب تسهیالت نصب امتداد با چاه تاج نصب زاویه که شدند متوجه چاهی سر تسهیالت درجه90نصب

ب از پس شود. شرگزارچرخانده مسئولین و کارشناسان با بهعملآمده هماهنگیهای و فنی جلسات جنوب،ری نفتخیز مناطق ملی کت

تأمین ضمن که شد آبنمک،1500مقرر سپس500بشکه و شده چاه کشتن به اقدام تراک، پمپ دستگاه دو حضور با و خام آب بشکه

مجدد پسازآن و شود چاه تاج چرخش به اقدام چاه، فشار پایش و بررسی و مسدودکننده عدد دو نصب خابا مسدودکنندهها ورًا ج

سا زنده شزچاه این تولید مهندسی همکاران گردد. اصلیری شیرهای بندی نشت عملکرد و چاه تاج فشار پایش و بررسی ضمن کت

نیا که نموده اعالم درونچاهی، ایمنی و هزباالیی صرف و اقدام به وقتزی و بستنزینه با را چاه تاج چرخاندن عملیات و نبوده یاد

جهادی، عملیات این انجام با دادند. انجام موفقیت با و ایمن بهطور درونچاهی، ایمنی شیر و پایینی و باالیی اصلی میلیارد10شیر

گردید.صرفهجوییمربوطهینههایزهدریالر

/http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96550کوتاه:لینک

/۰۱/۱۱(فوالدصنعتدرپیشرفتبرایکشورهاییرساختزتوسعهضرورتکرد؛عنواناصفهانذوبآهنمدیرعامل
۰۸-۱۴:۳۹(

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

ارزشآف تولید رویکرد با فوالد ارزش زنجیره توسعه و تعالی تحول، المللی بین کنگره اولین اصفهان، از ایلنا گزارش بکاربه با یرگیرین

گزارشد.ربسیماوصداالمللیبینهمایشهایکزرمدرصنعتچهارمنسلنوینیهایرفناو

ای کنگره، این سخنران تاراولین در اصفهان ذوبآهن گفت: ذوبآهن مدیرعامل رخصتی اثرج کشور فوالد همینریخ به و بوده گذار

باشد.پیشقدمبایدنیزآننقایصرفعدراستمعتقدخاطر

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

باشیم.تعالیشاهدآمدهوجودبهتحولباتاشوداحصاء

تأثی بسیار کشور فوالد صنعت در اولیه مواد حوزه اینکه بیان با افزود:ررخصتی است آهن سنگ آن شاهبیت که است مجوز12گذار هزار

فوالدصنعتدرفتپیشرایبرکشورساختهاییرزتوسعهتضرورصبح:هستار|خبرخبرادامهادامه
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حدود که شده صادر کشور سراسر در معادن اکتشاف زمینه مجموع7در در که است فعال معدن پوشش5هزار را کشور مساحت درصد

میدهد.

ش تارمدیرعامل پیشرفته کشورهای در اکتشاف عمق متوسط داد: ادامه ذوبآهن سهامی تا250کت دنیا کشورهای برای متر80متر،

از کمتر ما کشور در راهاندا10و مدت همچنین است؛ حدودزمتر ما کشور در معدن طول7ی زمان از مقدار این یعنی که است سال

برسد.محصولبهمعدنیکنهایتدرتامیکشد

د سواحل پهنههای کرد: نشان خاطر بسیاروی کشتیهایریایی از استفاده برای نیاز مورد ظرفیتهای ولی دارد، وجود کشور در ی

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

کشتیهای دنیا ه400در شدن سرشکن خاطر به و بوده فعالیت حال در کاهشزهزارتنی توجهی قابل طور به حملونقل کرایه ینهها،

مییابد.

است.ایراداتیدارایالبتهکهداردوجودیلیرحملونقلزمینهدرکشوردرخوبیظرفیتکرد:یحرتصرخصتی

هاب به امروز یزد استان شد: یادآور درروی گفت توان می است؛ برخوردار خوبی ظرفیتهای از و شده تبدیل کشور صنعت یلی

ه کاهش و حملونقل سهولت غیرعامل، پدافند نظیر مختلف دالیل به بززمجموع صنعت این جابجایی، پیشرفتهایرینه باید کشور گ

باشد.شاهدآیندهسالهایدررایادیز

است.برعکسًادقیقماکشوردراینواستکورهبلنددنیادرفوالدتولیدظرفیتدرصد75کرد:کیدأتذوبآهنکترشمدیرعامل

م کرد: اضافه انرزوی تمیژیت و خوب فوالد نیز بلند کوره البته برود. قوس کوره سمت به کشور صنعت تا شده باعث تولیدزی را ی

باشند.داشتهراکافیاطالعاتکورهبلندمورددربایدخاطرهمینبهومیکند

اسراردنیایداالنکوه،امروز،بورسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۳۹-۰۱/۱۱/۰۹(داشت؟فروشچقدرماهه10دورهپایاندر«ذوب»

است.داشتهقبلیمشابهدورهبهنسبتدرصدی24افزایشمیلیاردتومانی35,347ماهه10درآمدبااصفهانذوبآهن

است.داشتهرشددرصد2محصوالتفروشخرنمیانگینوداشتهدرصدی11افزایشداخلیفروشمقدار

رشد با صادراتی فروش ن7مقدار و بوده همراه رشدردرصدی بخش این در محصوالت فروش درآمد9خ میدهد. نشان را درصدی

است.گذاشتهسرپشترادرصدی17رشدتومانمیلیارد14486.6رقمباصادراتی

)۰۸:۴۱-۰۱/۱۱/۰۹(صعودمداردراصفهانآهنذوب"ذوب"؛درآمدزاییکورههایدمایافزایش

است.بهدستآمدهکشورازجرخابازارازدرآمددرصد50وداخلبازارازدرآمدزاییدرصد50که،بودصورتاینبهدیماهدراصفهانآهنذوبکترشدرآمدزاییساختار

فوالدصنعتدرفتپیشرایبرکشورهایساختیرزتوسعهتضرورایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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نیوز:بورس

جارش سال دیماه به منتهی ماهانه فعالیت گزارش در اصفهان آهن ذوب شرکت این رشد به رو روند که داد نشان بودهری ادامهدار کت

قرا صعودی مدار در "ذوب" شرو این است. درآمدرگرفته به خود محصوالت فروش از فوالدی و3کت دست661هزار تومانی میلیارد

کرد.پیدا

جا سال دیماه پایان تا مالی سال ابتدای از اسفندماه(یر"ذوب" به منتهی مالی خود1401سال تولیدی محصوالت فروش از توانست (

برسد.تومانیمیلیارد350وهزار35تجمیعیدرآمدبه

ش که درآمدی جارمیزان سال از ماه دهمین در اصفهان آهن ذوب محصوالترکت فروش به مربوط کرد، اعالم خود سهامداران به ی

بود.صادراتیوداخلیبازاردرخودتولیدی

بود.تومانمیلیارد150وهزار6بابرابرمالیسالابتدایازیشدهرسپماه10دراصفهانآهنذوبرسیدهثبتبهسرمایهمیزان

ش که ماهانهای "درآمد ذوب " درآمدزایی جارروند سال از ماه دهمین در اصفهان آهن ذوب ماهرکت با مقایسه در رساند ثبت به ی

کرد.مشاهدهرادرآمدزاییتومان)میلیارد250به(نزدیکافزایشدرصد7داشت،درآمدزاییتومانمیلیارد407وهزار3کهگذشته

دوره با مقایسه در کرد شناسایی خود صادراتی و داخلی محصوالت فروش از تاکنون مالی سال ابتدای از "ذوب" که تجمیعی درآمد

کرد.تجربهرادرآمدافزایشدرصد24گذشتهسالمشابه

ش درآمدزایی که،رساختار بود صورت این به دیماه در اصفهان آهن ذوب و50کت داخل بازار از درآمدزایی از50درصد درآمد درصد

است.بهدستآمدهکشورازجرخابازار

ش که ماهانهای فعالیت گزارش اساس "بر ذوب " بیشترفروش که بود آن بیانگر کرد منتشر خود از دیماه در اصفهان آهن ذوب ینرکت

مشت درآمدزاییرتقاضای به محصول آن فروش از که بود «تیرآهن» برای داخل بازار در بیشت898یان و دستیافت تومانی ینرمیلیارد

مشت خارتقاضای بازار در وریان هزار یک درآمدزایی به محصول این فروش از که بود کاالیی» «شمش برای کشور از میلیارد540ج

دستیافت.تومانی

بیشت میکنید مالحظه نرهمانطور "ذوب" بود، تیرآهن فروش از داخل، بازار در "ذوب" درآمدزایی بازاررین در را محصول این فروش خ

با برابر خا17داخل بازار در و تومان بارمیلیون برابر ن20ج همچنین و کرد اعالم تن هر ازای به تومان محصولرمیلیون این خارجی خ

است.داشتهافزایشتومانهزار500ومیلیونیکحدودگذشتهماهبهنسبت

دیگ شرمحصوالت توسط که میلگرد،ری کاالیی، شمش از است عبارت رسید فروش به اصفهان آهن ذوب کالفرکت چدن، شمش یل،

درآمد کسب با کاالیی» «شمش داخل بازار در دراینبین محصوالت. دیگر بیشت361و تومانی تیرآهنرمیلیارد بعداز را درآمدزایی ین

است.داشتههمراهبهرادرآمدزاییینربیشتتومانیمیلیارد180درآمدکسببا«کالف»خارجیبازاردروداشتهمراه

مطلبپایان

صعودمداردراصفهانآهنذوبنیوز:سبور|خبرخبرادامهادامه
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اصفهانآهنذوبدرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایتکرد:کیدأتکترشیربردابهرههایمهندسیامورمدیر
)۰۱/۱۱/۰۹-۱۰:۳۸(

بردا بهره های مهندسی امور شرمدیر تشری به سارکت بومی قطعات و تجهیزات کازیح وجود با گفت: و پرداخت اصفهان آهن ذوب در شده وری کارخانه در تولید و ساخت های گاه
است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85ازبیشآهنذوبتابعه،هایکترشخدماتوتجاربازاستفاده

بردا بهره های مهندسی امور ،مدیر چیالن گزارش شربه تشری به سارکت بومی قطعات و تجهیزات اصفهانزیح آهن ذوب در شده ی

کا وجود با گفت: و شرپرداخت خدمات و تجارب از استفاده و کارخانه در تولید و ساخت های ازرگاه بیش آهن ذوب تابعه، های کت

است.کردهیزسابومیرامکانیکیتجهیزاتوقطعاتازدرصد85

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.

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندیگر:منابع

۱
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دامپینگپایانبرایاقتصادیدیپلماسیتوانازاستفادهتولید/موانعرفعنیازمندفوالد؛تنیمیلیون55تولیدتحقق
)۰۹:۵۵-۰۱/۱۱/۰۹(فوالدجهانیبازاردرروسها

به دستیابی اینکه به توجه با گفت: فوالدی فعال افق55یک در فوالد تولید تن موانع1404میلیون رفع انرزنیازمند بحران حل گفت میتوان است، وژیرساختی تعامل نیازمند ی،
است.تولیدکنندگانوباالدستینهادهاییرهمکا

مط جهانی فوالد شرایط به اشاره با فوالدبان با گفتگو در مهر کاویان روسیهرعلیرضا آهن سنگ و فوالد صادرات و تولید در اخالل کرد: ح

تح شرایط واسطه تخربه و جنگ ازیبریمی، آهن سنگ صادرات و فوالد تولید تاثیرویرساختهای تحت را جهانی بازارهای کراین،

است.آوردهوجودبهقیمتهاوعرضهدرراثباتعدمنوعیودادهقرار

دیگر جهان، اقتصاد بازار موانع و وابستگیها دلیل به اما گذاشت تاثیر اروپا فوالد بر همه از بیش اتفاق این اگرچه اینکه بر تاکید با وی

بز تولیدکنندگان سیاستهای میرسد نظر به حاضر حال در گفت: کردند، حس را جنگ این پسلرزههای نیز ورکشورها آشفته فوالد گ

است.نامشخصحدیتا

تص فوالد صنعت فعال براین قطعی دلیل به ایران گفت میتوان راستا، این در کرد: قابلریح بخش زمستان، و تابستان فصل در گاز و ق

به نزدیک ارزش10توجهی به و تن حفظ6میلیون برای داخلی فوالدسازان تالش واقع، در میدهد. دست از را سال در دالر میلیارد

میکند.گازوقربقطععدمدوراندرخودفعالیتهایتشدیدبهمجبورراکتهارشاینتولید،بازاردررقابتیشرایط

سال در فوالد تولید چشمانداز خصوص در مهر تولید1404کاویان به دستیابی اینکه به توجه با افق55گفت: در فوالد تن میلیون

موانع1404 رفع انرزنیازمند بحران حل گفت میتوان است، همکاژیرساختی و تعامل نیازمند ، تولیدکنندگانری و باالدستی نهادهای ی

است.

نیر ساخت عملیات روند در تسهیل کرد: خاطرنشان بووی بارگاه تضمین و فوالد تولیدکنندگان توسط شزق این سرمایه دورگشت کتها

است.قربچالشحلراستایدرمهمامراین

اقتصادی دیپلماسی توان از استفاده فوالد، جهانی بازار در روسیه دامپینگی سیاست با مقابله برای اینکه بیان با فوالد صنعت فعال این

تحرضرو با مرتبط مشکالت حل البته گفت: است، سرمایهگذاری مهم موانع ، تحریم دوران در اروپا بازار فتح و تاری ما برای روسیه یم

میبرد.بینازراچالشهاحدودی

مییابد؟پایانبخشیبیناختالفاتپابرجاست/همچنانفوالدوآهنشورایکرد:عنوانفوالدتولیدکنندگانانجمنرئیس
)۰۱/۱۱/۰۸-۲۳:۳۶(

محو با فوالد و آهن کنونی شورای گفت: ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن رئیس - فوالدیرمیمتالز نوردکاران انجمن و ایران سنگآهن انجمن ایران، فوالد تولیدکنندگان انجمن یت
داد.خواهدادامهخودفعالیتبههمچنانایران

ب با گذشته سنوات در کرد: اظهار فوالد، و آهن شورای داشتن رسمیت به اشاره با سبحانی بهرام میمتالز، گزارش بارگزاربه جلساتی ی

فوالد تولیدکنندگان «انجمن ایران»، آهن سنگ «انجمن شامل فوالد، و آهن زنجیره تخصصی - صنفی تشکلهای دبیران و روسا حضور
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کرد.آغازراخودفعالیتوتشکیلایرانفوالدوآهنشورایایران»،فوالدینوردکاران«انجمنوایران»

از تا دارد برعهده را فوالد و آهن زنجیره بین هماهنگی که میرود شمار به مشورتی شورای یک ایران، فوالد و آهن شورای گفت: وی

باشد.بازارتنظیمویرسیاستگذابهمربوطمختلفمسائلدرزنجیرهاینازواحدیصداییق،رطاین

سیاستگذا اصلی مولفههای از یکی شورا این اینکه بر تاکید با فوالد تولیدکنندگان انجمن تصررئیس است، فوالد و آهن زنجیره در یحری

راهکار ارائه با کشور، اشتغالزای و ارزآور صنعت ارتقای به خود، صنایع روی پیش چالشهای و مسائل احصای با باید انجمنها کرد:

کنند.کمک

انر بحران مثل فوالد صنعت مشکالت و مسائل از برخی کرد: نشان خاطر مشتژسبحانی گاز کمبود و حلری برای راستا، این در است. ک

است.نیازموقعبهومناسبیهایرتصمیمگیویرهمفکبهمعضالت،ازعبورو

با توافق با و است حل قابل ولی باشد، داشته وجود بخشی بین اختالفات شورا این در مسائل از برخی در است ممکن وی، گفته به

رسید.خواهیمکیرمشتنقطهبهیکدیگر

و آهن شورای مشکالت، حل راستای در گفت: شورا این متعدد جلسات به اشاره با پایان در ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن رئیس

است.کردهارسالصمتوزارتبهشوراایننامباراخودخواستههایفوالد

فوالدبانمنبع:

)۲۰:۱۵-۰۱/۱۱/۰۸(اصفهانآهنذوبدرداخلیسازندگانوایدهصاحبانازحمایت

وهامحدودیتکاهشها،فوالدیگازخرنیبرضافزایشعدمباموافقتشد:اعالممجلسیهابافوالدانجمنجلسهدر
)۰۸:۵۴-۰۱/۱۱/۰۹(بودجهدر...

ض افزایش عدم جمله از آینده سال بودجه در فوالدسازان دغدغههای بررسی نتایج فوالد انجمن نردبیر انرریب تامین محدودیتهای کاهش فوالد، گاز پرداختژخ ماهه چند تنفس ی،
کرد.اعالمرا...واقساط

خب پایگاه گزارش کمیسیونربه رئیس و مجلس رئیس نایب با گذشته هفته جلسه درخصوص سلطانی خلیفه رسول ، پرس بورس ی

ن دغدغههای بررسی برای برصنایع و گاز بودجهرخ در فوالدسازان افزایش1402ق موافق کلی بطور مجلس میرسد نظر به گفت: ایسنا به

نرض ضریب ندهد اجازه مجلس رود می انتظار لذا نیست. آینده سال بودجه در فوالد صنایع گاز نرخ احیاءریب های بخش برای گاز خ

شود.تعییندرصد40ازبیشاسفنجیآهنتولیدکنندهمستقیم

بسیا تعداد افزود: شروی از باری اولیه مواد به دسترسی عدم دلیل به خصوصی بخش در ویژه به متوسط و کوچک فوالدی های کت

جا سال در متاسفانه میکنند. فعالیت ظرفیت حداقل با یا هستند تعطیل مناسب، تصرقیمت رغم علی ضری بر بودجه قانون یبریح

ن10 ضردرصدی این احیاء جز صنایع سایر برای گاز فوالدرخ ذوب های بخش برای القایی)(یب و این30قوسی در شد. اعمال درصد

پایانبخشیبیناختالفاتجاست/پابرهمچنانفوالدوآهنایشورد:کرعنوانفوالدگاندکنندتولیانجمنرئیسلز:متامی|خبرخبرادامهادامه
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ض اعمال شد داده وعده ن10یبرراستا پیگیردرصدی نورد و ذوب هایهای بخش برای گاز قابلرخ آینده سال بودجه قانون در تا شود ی

نباشد.مختلفنهادهایوسازمانهابرایدلخواهتفسیر

انر تامین محدودیتهای توجه قابل کاهش خصوص در نیرو و نفت وزرای با مجلس مذاکره داد: ادامه فوالد صنعت فعال یژاین

پیگی برای مجلس عزم و داشته مثبت نتایج آینده، سال در شرفوالدسازان به وارده خسارات جبران و مصوبات این تولیدیری های کت

ب قطعی اثر شردر به ماهه چند تنفس اعطای جمله از انجمن های پیشنهاد شده مقرر است. جدی گاز و برایرق تولیدی های کت

فو قید با مالیات و بیمه بانکی، اقساط آیندهرپرداخت سال بودجه قانون در تصویب برای لزوم صورت در تا گیرد قرار بررسی مورد یت

شود.پیشنهادتلفیقکمیسیونبه

انر پایدار تامین راهکارهای شدن اجرایی لزوم به اشاره با سلطانی موضوعاتژخلیفه از یکی کرد: عنوان فوالد صنعت نیاز مورد ی

سرمایهگذا برای مقررات اصالح و فرآیند تسهیل جلسه، این در شرمطروحه بزری های دررکت ویژه به گاز صنعت در معدنی و فوالدی گ

تش با که بود متوسط و کوچک قانونرمیادین در مشخص الزام یک بصورت موضوع این شد مقرر مجلس، موافقت و موضوع ابعاد یح

شود.گنجانده1402بودجه

تع پروندههای فصل و حل برای مجلس ورود درخواست ، وی گفته شزبه بود.ریراتی جلسه این دیگر موضوعات از فوالدی های کت

ش پروندههای پیگیر انجمن است سال دو از مسائلربیش دچار کاال، بورس در مکفی عرضه عدم دلیل به که است فوالدی های کت

همکا با شد درخواست هستند. موانعرعدیدهای رفع نگاه با ویژه مساعدت و رسیدگی مورد پروندهها این دولت و مجلس نزدیک ی

گیرد.قرارتولید

)۰۰:۰۲-۰۱/۱۱/۰۹(سفیددشتفوالدکترشیزفوالدساکورهیکیرالکتقوسنخستینآمیزموفقیتیربرقرا

شد.برقرارایرانییژتکنولوباکشوریزفوالدساهفتگانهحهایرطازحرطاولینعنوانبهیربختیاوچهارمحالسفیددشتفوالدکترشیزفوالدساواحددریکیرالکتقوسنخستین

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و اقتصادی رخداد بختیاری و چهارمحال سفیددشت فوالد زاده»رکت ارباب «محمود ؛ ی

ش بختیارمدیرعامل و چهارمحال سفیددشت فوالد مبارکت دهه ایام فرارسیدن آستانه در گفت: خبر این اعالم با انقالبری، فجر ک

سال ماه بهمن پنجم زمستانی شامگاه در و الکت1401اسالمی قوس نخستین فوالدسار، قوس کوره شزیکی این اولینری عنوان به کت

ط از تکنولورواحد با بار اولین برای کشور فوالدی هفتگانه انجامژحهای کشور داخل متخصصان اجرای و تأمین طراحی، مهندسی، ی،

گرفت.

تص گذاروی سرمایه و حمایتها با ارزشمند دستاورد این کرد: شریح مباریهای فوالد مدیرکت بلند همت و ایمیدرو کارکه، و کنانریت

ش انداراین راه اول فاز در پروژه کنسرسیوم پیمانکاران و فوالدسازکت واحد کشورزی فوالد صنعت در دیگر امیدی شد باعث و محقق ی

زند.جوانهاسالمیایرانجامعهو

فوالدسا واحد قوس کوره آمیز موفقیت شروع کرد: خاطرنشان دستاورد این اهمیت خصوص در زاده آنزارباب از پس و فاز این در ی

اندا راه دوم فاز واحدهایزدر گری کورهریخته و سودآوLFی افزایش در میتواند مربوطه بخشهای سایر شرو محصولری تولید کت،

م…کاهشها،فوالدیگازخنریبضرایشافزعدمباموافقتشد:اعالممجلسیهابافوالدانجمنجلسهدرس:پرسبور|خبرخبرادامهادامه
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باشد.داشتهبسزایینقشمحصولتنوعایجادوتولیدیمحصولافزودهارزشزایی،اشتغالجدید،

فوالدسا واحد این توانمندیهای و ظرفیت خصوص در فوالدسازوی واحد شدن کامل از پس کرد: اظهار وزی گری فوالدریخته مداوم ی

تولید امکان ماشین800سفیددشت از تختال محصول تن گرهزار وریخته شد خواهد میسر بیلت تولید امکان آینده در و تختال ی

شد.خواهدافزودهکهرمبافوالدگروهتولیدظرفیتبهبیلتوتختالتنمیلیونیکحدود

ش اندارمدیرعامل راه با زایی، اشتغال نظر از کرد: خاطرنشان سفیددشت فوالد حدودزکت بخش این کامل مستقیم700ی طور به نفر

پیمانکا قالب شردر در دیگری شغلی فرصتهای نیز غیرمستقیم طور به این بر عالوه میشوند. کار به مشغول شد.رکت خواهد ایجاد ی

مدی حمایتهای از خود سخنان پایانی بخش در شروی ارشد مباریت فوالد پیمانکارانرکت و کنسرسیوم پیمانکاران ایمیدرو، سازمان که،

کا بلند همت و تالش از همچنین و پروژه شراجرایی فوالدسارکنان واحد فاز این رسیدن ثمر به در سفیددشت فوالد قدردانیزکت ی

امیدوا اظهار و اندارنمود راه شاهد آینده، سال بهار در همدلیها و حمایتها این ادامه در کرد فوالدسازی واحد کامل وزی یختهری

باشیم.کترشاینمداومیرگ

)۱۰:۳۶-۰۱/۱۱/۰۹(رقابتدنیایدریرماندگاراهکاری،ربهرهوارتقای

بهرهو ملی جایزه برنهمین ایران معدنی صنایع و معادن بهرهوری ملی سازمان معاون و ایمیدرو عامل هیات رئیس حضور با که همایش این در شد. ازرگزار شد، انجام کترش36ی
آمد.عملبهتقدیر

بهرهو جایزه همایشهای نتایج بهرهوربررسی روند که دارد آن از حکایت شری، در روری معدنی صنایع و معدن حوزه در فعال کتهای

مراسم این در است. گزارششده رشد بهرهورش4به تالشگران بهعنوان ورکت بهرهورش4ی پیشتازان بهعنوان قراررکت موردتقدیر ی

شدند.تقدیرومعرفیستاره5تایکیربهرهوپیشروانبهعنواننیزکترش28همچنینگرفتند.

بهرهو رشد به رو بهرهورمسیر جایزه ساالنه همایشهای نتایج شریبررسی تعداد افزایش از حاکی ارری، ارتقایزکتهای و یابیشونده

بهرهو شرروند نوساری و توسعه سازمان عمومی روابط گزارش به است. جعفزکتها ا... وجیه ایران، معدنی صنایع و معادن یری

بهرهو جایزه همایش نهمین در ایمیدرو عامل هیات شررئیس کرد: اظهار معدنی صنایع و معادن درری توسعه و تولید حفظ برای کتها

ناگ رقابت، شدید بهرهوزشرایط افزایش به بهرهوریر ارتقای در مهم عوامل از یکی افزود: وی هستند. ارری حوزههای تعهدزی یابیشده،

شرمدی به نسبت مدیران که شرایطی در درواقع، است. بوده بهرهوریتی رشد روند بودهاند، متعهد ورکت افزایشیافته مجموعه در ی

است.کسبشدهیرباالتامتیاز

هوشمندسا با همکازبهبود با سازمان این اینکه بابیان ایمیدرو عامل هیات نهادهایریرئیس سایر و تجارت و معدن صنعت، وزارت ی

پیادهسا راستای در تاکنون ایمیدرو گفت: دارد، برنامه در را معدنی صنایع و معادن هوشمندی موضوع صنعتیزباالدستی، انقالب ی

است. کرده مشخص را راهبردی اقدامات و الزامات و راهبردها سیاستها، اهداف، معدنی، صنایع و معادن هوشمندی چهارم، نسل

دهند.افزایشدرصد30رایربهرهومیزانمیتوانندکتهارشبرنامه،اینکردنعملیاتیباداد:ادامهوی

سرمایهگذازبسترسا بهجای قبریجعفری ایمیدرو اینکه بابیان سرمایهگذای به اقدام مستقیم بهطور طراًل در میکرد،ری توسعه حهای

سرمایهگذا بستر اکنون سازمان این زمینه،رگفت: این در و فراهم را خصوصی بخش فناو3ی و پژوهش شامل وراولویت اکتشاف ی،

سفیددشتفوالدکتشریفوالدسازهکوریکیلکتراقوسنخستینآمیزموفقیتیاربرقراقتصادی:خدادر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۱/۰۹یکشنبه

۲۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MICP4EPM


میکند.دنبالرایرساختهازتوسعه

بسترسا با اخیر سالهای در ایمیدرو افزود: اززوی بیش ط9ی، در که کرده جذب را خصوصی بخش سرمایه دالر حهایرمیلیارد

اجراست.حالدرمرتبطتوسعهای

اکنون کرد: خاطرنشان ایمیدرو عامل هیات محصولرئیس به تبدیل قابل معدنی برجا27ذخیره ذخیره دالر قابل(میلیارد قطعی ذخیره

فراو برای خصوصی بخش حضور زمینه ایجاد دنبال به نیز کنونی موقعیت در دارد. وجود کشور در محصول) به موادرتبدیل این ی

هستیم.معدنی

پیگی حال در فرآورایمیدرو و اکتشاف توسعه استراتری عناصر (ژی کشور نیاز مورد و تأمینرعنص13یک بر عالوه بتوانیم تا است (

کنیم.یرگیوجلارزخروجومواداینوارداتازکشور،نیازهای

برجعف با آنچه کرد: تاکید بهرهورگزاری جایزه همایشهای ارری فرآیند که است این میکنیم، دنبال بهرهوزی ارتقای برای یریابی

یابیم.دستیربهرهوشاخصهایدرنظرمورداعدادبهتاشوددنبالجدیتباکتهارش

بهرهو جایزه قابلتوجه بهرهوراعتبار جایزه ایمیدرواعتبار یادگیری رقابتی، فضای ایجاد دلیل به ایمیدرو بهعنوانری یاددهی و ی

حصا محمدرضا باالست. سازمان، این اعتبارسنجی بهرهورشاخصهای ملی شبکه ساماندهی معاون گفت:ری مطلب این بابیان ایران ی

بهرهو ازرجایزه یکی ایمیدرو بهرهو6ی ملی سازمان توسط که است بهرهورجایزهای جایزه از افزود: وی است. شده اعتبارسنجی یری

دا انتظار کادرسارایمیدرو ایجاد سمت به که نظزیم جزیهساری، یک ایجاد همچنین و بهرهوری درریان بهرهوزی حریستبوم کتری

است.کشورپیشرفتوکهرمحموتوریربهرهومعتقدیمچراکهکند،

بهرهوربهرهو ملی شبکه ساماندهی بخشهامعاون سایر از باالتر معدن، ازری میتوانیم تنها اقتصادی رشد برای اینکه بابیان ایران ی

منابع به توجه با گفت: کنیم، استفاده موجود منابع میان از کیفی» «افزایش یا معادن و منابع افزایش همچون کمی» «افزایش ابزار

کنیم.استفادهیربهرهوارتقایوکیفیابزارازبایدموجود،

اقتصادی رشد شاخص معدن، حوزه در داد: ادامه بهت6.1وی وضع از اقتصادی بخشهای دیگر با مقایسه در که گزارششده یردرصد

مطلوب شرایط به رسیدن برای تجربه انتقال و مهارت افزایش به نیاز بخش، این در انسانی نیروی سرمایه حوزه در اما است. برخوردار

یم.ردا

بهرحصا اشاره با بهرهو3ی ارتقای برای تصرراهکار معدنی صنایع و معدن بخش در بهری حاکمیت ورود شامل راهکارها این کرد: یح

بهرهو سرمایهگذارحوزه بهرهوری ارتقای ماشینآالت، بخش در اشتراکگذاری به و آموزش افزایش با انسانی نیروی نیزری و تجربه ی

است.فروشیخامازیرگیوجل

ش همایش، این پایانیدر مرسخن البرز زغالسنگ همچنینزکرکت گرفت. قرار ستاره پنج پیشروان جایگاه در دررش9ی مجتمع و کت

ش خاش، سیمان موته، طالی مجتمع از: عبارتاند که گرفتند قرار ستاره چهار پیشروان شرجایگاه ایرانیان، مس بابک زرندرکت فوالد کت

ش سنگان، آهن سنگ مجتمع شرایرانیان، هگمتان، سیمان شرکت شادگان، فوالد صنعت مجتمعرکت و ایرانیان غدیر فوالد و آهن کت

م فالت آهن شزکرسنگ ادامه در بافق. شری خزر، سیمان شرکت آذربایجان، فوالد پارسیان،رکت و المرد معدنی و صنعتی تالشگران کت

بهرهو پیشروان بهعنوان انگوران روی و سرب معدنی مجتمع و سیرجان آهن سنگ اینرمجتمع طی گرفتند. قرار موردتقدیر ستاره سه ی

م شرمراسم، اسفوردی، فسفات صنعتی و معدنی مجتمع یزد، معدنی مواد تحقیقات مرکز باهنر، شهید مس صنایع تحقیقاترکت کز

شرفرآو ایران، معدنی مواد شری میانه، فوالد مجتمع ارفع، فوالد و آهن (ایرکت ایران مهندسی بینالمللی شکیترکت و سنگر) کت
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شدند.معرفیدوستارهیربهرهوپیشروانبهعنواننیززمینگهرآهن

ش دیگر، سوی شراز نخلک، سرب معدنی مجتمع غرب، سیمان صنایع انررکت صنایع توسعه شژکت و جنوب پارسیان بر سیمانری کت

گرفتند.قرارموردتقدیرستارهیکیربهرهوپیشروانبهعنواننیزسبزوارالر

ش این، بر شرعالوه ایران، فوالد ملی شرکت و ویان فوالد مجتمع زرشوران، طالی معدنی صنایع و معادن گسترش ورکت معدنی کت

شدند.معرفییربهرهوتالشگرانبهعنواننیزاصفهانکهرمباسنگفوالدصنعتی

)۲۳:۳۶-۰۱/۱۱/۰۸(چینبازاردرآهنسنگقیمتکوردشکنیر

رسید.تنهرازایبهدالر126بهچینشمالیبنادربهوارداتیدرصد62عیارآهنسنگتنهربهای-میمتالز

عیار آهن سنگ تن هر بهای میمتالز، گزارش به62به چین شمالی بنادر به وارداتی آخ126درصد این رسید. تن هر بهازای روزردالر ین

ن بود. کشور این در نو سال تعطیالت شروع از پیش چین بازار در محصول این سالجارمعامله ابتدای به نسبت آهن سنگ فروش یرخ

است.داشتهرشددرصد1.7

محصول این بهای حال، عین سال5.59در در آن برای ثبتشده قیمت کف از باالتر در2022درصد چین سنگآهن واردات است.

به گذشته سال و90دسامبر ظرف860میلیون محصول این واردات میزان از کمتر رقم این که رسید تن و2هزار نوامبر یعنی قبل ماه

بود.اکتبر

بر بالغ نوامبر ماه در و98چینیها برابر850میلیون اکتبر ماه در و تن و94هزار به980میلیون البته کردند. وارد آهن سنگ تن هزار

خ درصدد فوالدسازان که چرا میشود؛ افزوده سال پایانی هفتههای در چین سوی از آهن سنگ واردات میزان بر همواره سنتی یدرشکل

هستند.نوسالتعطیالتشروعازپیشتولیدخطوطمصرفیاولیهمادهیزساذخیرهو

دسامبر ظرف چین آهن سنگ واردات میزان از به2022اگرچه نسبت محصول این واردات میزان اما شد؛ کاسته نوامبر ماه به نسبت

است.داشتهدرصدی6.5رشد2021دسامبر

مصرفکننده د70چین آهن سنگ نردرصد بر کشور این تقاضای روند و دنیاست اثرریایی دنیا مختلف نقاط در محصول این خ

میگذارد.

ن رشد حامی مصرفی؛ ژانویهرتقاضای آهنماه سنگ است2023خ آن بیانگر آهن سنگ آتی معامالت دادههای اما نرسیده، پایان به

دادههای براساس است. شده افزوده ژانویه ماه برای چین آهن سنگ واردات میزان بر برایKplerکه چین آهن سنگ واردات میزان ،

به ژانویه و115ماه دادههای600میلیون طبق و تن بهRefinitivهزار محصول این واردات و116میزان البته800هزار رسید. خواهد تن

گم رسمی اعداد با تحلیلگران توسط زدهشده تخمین اعداد گمرلزوما دادههای که چرا ندارد؛ همخوانی دررک را کاال ترخیص زمان ک

نظرمیگیرد.

از واردات میزان احتماال و دارد حکایت چینیها واردات قوی رشد از امسال ژانویه ماه برای معامالتی دادههای رصد ترتیب، هر کوردربه

ژوئیه در آهن سنگ واردات گم2020میزان اخیر سالهای ظرف البته بود. خواهد بیشتر ماهرنیز برای جداگانهای داده چین کشور ک
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تجا دادههای میزان و نمیکند اعالم فورژانویه و ژانویه یعنی سال ابتدایی دوماه برای درری تقاضا کاهش تا میشود، ارائه همزمان یه

شود.دادهپوششنوسالتعطیالتزمان

فوالدبانمنبع:

میلیون55فوالدتحقق/ندهیم؟دستازرادنیابرترفوالدسازهفتمینجایگاهتاکنیمچکارکرد:عنوانفوالدیفعالیک
)۲۳:۳۶-۰۱/۱۱/۰۸(میخواهددرصدی10اقتصادیرشدتنی

است.درصد10ساالنهحداقلاقتصادیرشد،1404افقدرفوالدتنیمیلیون55تولیدتحققالزمهگفت:فوالدصنعتکارشناسیک-میمتالز

نوامبر ماه در دنیا فوالدسازان هفتم جایگاه به ایران صعود به اشاره با راد رامین میمتالز، گزارش اظها2022به صنعتر، رتبه ارتقای کرد:

یابیم.ارتقاباالتررتبهحتیوبمانیمجهانیجایگاهایندرمیتوانیمسالتمامدرکهاستآنازحاکینوامبر،ماهدرکشورمانفوالد

میلیون یک از فوالد تولید کرد: اظهار است، کرده تجربه را توجهی قابل رشد گذشته دهه چند در ایران فوالد صنعت اینکه بیان با وی

است.رسیده1400سالدر30به60دههدرتن

مشکالت اگر و رفتیم پیش دنیا نهم رتبه تا سال طول در ما کرد: خاطرنشان فوالد صنعت کارشناس درزاین کمبودها ویژه به یرساختی

داشتیم.قرارجایگاههمیندرنوامبرماههمچونسالتولیددرنبود،یژانریرساختهایز

تص اینرراد میتوان موجود ظرفیت کل از استفاده صورت در و هستیم دنیا هفتم جایگاه در فوالد تولید ظرفیت نظر از ما کرد: یح

کرد.حفظسالطولدرراهفتمجایگاه

و آهن سنگ منابع به دسترسی با ما گفت: دارد، فراوانی خبره متخصصان گوناگون رشتههای در ایران فوالد صنعت اینکه بیان با وی

برسیم.جایگاهاینبهتوانستیمیژانریتزمازاستفاده

سال در نفر هر ازای به ایران در فوالد مصرف شاخص کرد: بیان و اشاره حوزه این چالشهای به ادامه در فوالد کارشناس 230این

انداوکیل چشم و است سالزگرم تا فوالد صنعت برای که تولیدی1404ی ظرفیت شده، داده،55ترسیم قرار هدف را سال در تن میلیون

است.درصد10ساالنهحداقلاقتصادیرشدآن،تحققالزمهاما

ضرو را فوالد صادرات تقویت لزوم ازرراد، بیش اکنون هم ایران فوالد صادرات اظهارداشت: و خواند دلیل10ی به و است تن میلیون

کنیم.تقویتراصادراتبایدصنعتایندردسترسدرمنابعوجغرافیایییتزم

از بیش را ایران در فوالد تولید ظرفیت تقویت40وی، فوالد، تولید از میزان این تحقق الزمه افزود: و کرد اعالم سال در تن میلیون

مشکالت حل و انرزصادرات صنعت در گذاژیرساختی سرمایه محدودیتهای رفع و زمستان و تابستان فصول در شری درری فوالد کت

است.گازصنعتیرساختهایزتوسعه

فوالدبانمنبع:
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