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اصفهاناصفهانآهنآهنذوبذوبعمومیعمومیروابطروابط



روزنامهروزنامه

۱۲دولتتوجهمندنیازجدید،فوالدییدهایگرتولیدومقاطعتنوع

۱۳مسکنبهکمکایبراصفهانذوبآهنگیدآما

۱۴اصفهانذوبآهندراغشاهچریستیترورفاجعهشهدایامیداشتگراسممر

برترتیتریخبرپایگاهملت/رویشروزنامه۲

۱۵اصفهانذوبآهندرمحصولتن396وارهز380ومیلیون1تولید

گارروزانیان،ایرعصرروزنامه۲

۱۶اقتصادیامنیتدرموثرویکاتژاستربسیاراصفهانذوبآهنتولیدات

عتسرعصریخبرپایگاه۱

۱۷مسکنملینهضتحطرهزنجیرطالییحلقهذوبآهن

اعتمادضامنذوبآهنداستاندارمحصوالتکیفیتاصفهان:ذوبآهنگیرافرکیفیتمدیر
۱۸اول)گان(قسمتدمصرفکنن

اعتمادضامنذوبآهنداستاندارمحصوالتکیفیتاصفهان:ذوبآهنگیرافرکیفیتمدیر
۱۹دوم)گان(قسمتدمصرفکنن

ازهمریخبرپایگاه۱

۲۰ماستهمهافتخارباعثاصفهانذوبآهنمشهد:دارشهر

لز،متامینیوز،معدننامه،معدنیخبرپایگاهآنالین،چیالنیخبرپایگاهاقتصاد/جهاندم،مراقتصادملی،اقتصادروزنامهموج/یارگزخبر۳۰
اقتصادنیوز،مایناقتصادی،صفحهاقتصاد،وشمالی،ماپولی،24ذوبعت،سرعصراقتصادی،صدرفوالد،،معدنتتجارنیوز،شمامعدن،دنیای
کتشرمانساز/24نیوزانایرت،تجارنبضدرآمدنیوز،روز،صدران،تهرخدادردا،فرباندیدهنیوز،گرپیدانیوز،ازفرشی،ورزصدردان،گرتتجارمیهن،
اصفهانآهنذوبسهامی

حلیسیاستگذاردررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالتاصفهان:ذوبآهنعاملمدیرخصتیرجایر
۲۱میشود

Rise of Production and Decrease of Energy Consumption at ESCO۲۲

Cooperatives Ministry Backs Programs and Projects of ESCO۲۳

ESCO to Provide Rails for Mashhad Urban Trains۲۴

۲۵اصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینکلیدیتری،سازشهرواهرتاروز



۲۶تولیدایشافزمسیردراصفهانذوبآهنسههشماربلندهکور

۲۷اصفهانذوبآهندرمحصولییسازتجارتاایدهائهاراز

۲۸اول)(قسمتاصفهانذوبآهنپروژههایوبرنامههاازکاریروزحمایت

۲۹دوم)(قسمتاصفهانذوبآهنپروژههایوبرنامههاازکاریروزحمایت

۳۰استکنانکارتمامیتالشحاصلذوبآهنمحصوالتکیفیت

تتجارملت،رویشروزنامه۲

۳۱استشمندارزعاملغیرپدافنددراصفهانذوبآهندانشوتجربه

۳۲میشودتولیدماهسهطیمشهدمترو3خطیکفازیلرکیلومتر24

۳۳میکندکتحرملییلررویمشهدمترویقطار

اتفلزنیوز،معدننامه،معدنیخبرپایگاه،24ذوبنیوز،شمااقتصادی،صدردان،گرتتجاراقتصاد،وشماآنالین،ملیمانآریخبرپایگاه۲۴
رویدادآوا،تتجارجدید،رویدادنیوز،گرپیدادا،فرباندیدهشی،ورزصدربرتر،تیترآینده،اقتصادنیوز،ماینمعدن،دنیایلز،متامیعت،سرعصرآنالین،

اسینایرروز،صدرخبر،رویدادق،شر

۳۵استکنانکارتمامیتالشحاصلاصفهانذوبآهنمحصوالتکیفیت

۳۶اول)اصفهان(قسمتذوبآهنبرنامههایازدولتحمایت

۳۸دوم)اصفهان(قسمتذوبآهنبرنامههایازدولتحمایت

امتیازروزنامه۱

۳۹فوالدیپروژههایبرمیدانیتنظارتضرور

۴۰اول)میشود(قسمتحلیسیاستگذاردررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالتخصتی:رجایر

۴۱دوم)میشود(قسمتحلیسیاستگذاردررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالتخصتی:رجایر

دافرتتجارمجلهاقتصاد/دنیایاقتصاد،جهانمان،زپیامدم،مراهرامتیاز،روزنامه۶

۴۳اصفهانذوبآهنتاسیسابتدایازجدیددهایکوررثبت

انایرنیوز،یالرلی،ماپولییخبرپایگاهاقتصاد/دنیایدا،فرنسلروز،سیاستگار،روزامتیاز،سرآمد،اقتصادروزنامهس/فاریارگزخبر۲۵
دیدهشی،ورزصدراقتصاد،وشمااقتصادی،صدرنیوز،شمانو،انایرروز،صدرگویا،اقتصادنیوز،معدننیوز،ماینمعدن،دنیای،24ذوبکونومیست،ا

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازآینده/اقتصاددرآمدنیوز،دا،فربان

۴۴میکنیمحمایتاصفهانذوبآهنپروژههایوبرنامههاازاجتماعی:فاهروکارتعاون،یروز

۴۵اول)(قسمتکندحلارمشکالتدولتگرااست،آماده«ذوبآهن»



۴۷دوم)(قسمتکندحلارمشکالتدولتگرااست،آماده«ذوبآهن»

۴۹سوم)(قسمتکندحلارمشکالتدولتگرااست،آماده«ذوبآهن»

۵۱اول)میشود(قسمتتقویتانفوالدسازکانالازیارزآور

۵۲دوم)میشود(قسمتتقویتانفوالدسازکانالازیارزآور

۵۳کشورساختمانصنعتتحولدراصفهانذوبآهنمحصوالتنقشبرکیدتا

۵۴میکنداصالحاریقیمتگذارمعیوبخهچرالکاسبور

مدیامعدنیخبرپایگاه۱

۵۵انفوالدسازلشهایچامنویصتها؛فرولشهاچافوالد،اربازچشماندازتخصصیدگرمیز

اسینایرمعدن،دنیاییخبرپایگاه۲

۵۹ذوبآهنمشکلاهحلر

مجلهمجله

۶۲مسکنملیحطراز«ذوب»پشتیبانی

۶۳«ذوب»فیمصرگازخنراصالحتضرورد:کرحمطراصفهانذوبآهنعاملمدیر

۶۴میکنداصالحاریقیمتگذارمعثوبخهچرالکاسبور

ییارارگزگزخبرخبر

آیندهاقتصادیخبرپایگاه۱

۶۵یافتایشافزصددر5اصفهاناتیصادرالهایکاشارز

اقتصاد،دنیایان،نوآورمواجهه،انیان،ایرعصردم،مراقتصادضوی،راسانخرروزنامهشبستان/ایلنا،ان،خبرنگارباشگاهسیما،وصدایارگزخبر۲۶
مشهد،یدارشهریخبرپایگاههمدلی/ملت،رویشیدار،خراقتصاد،صبحسرآمد،اقتصاداقتصاد،جهانامروز،رویدادسبز،شاخهامروز،دم،مراهرامتیاز،
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازت/تجارنبضنیوز،ازفرمعدن،دنیای

۶۵شدمنعقدمشهدمترویخطوطایبرملییلرتولیدتفاهمنامهنخستین

اخبارگار،روزامروز،ان،نوآوریدار،خرسرآمد،اقتصاداقتصاد،صبحدم،مراقتصادملت،رویشدا،فرنسلاقتصاد،عصرروزنامهتسنیم/یارگزخبر۴۰
س،بورصدرنیوز،طالگستر،روابطنامه،معدنیخبرپایگاهلز،متامیمعدن،دنیاینیوز،معدنیخبرپایگاهانیان/ایرسپهرهمدلی،کیاست،صنعت،

سبات،تجارواقتصاداقتصاد،وشمانیوز،شماعت،سرعصران،تهرخدادرروز،صدرنیوز،مایننو،انایراقتصادی،صدراز،همردا،فرباندیدهار،بازافق
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازنیوز/ناظمگویا،اقتصادار،اسردنیایشی،ورزصدر،724

۶۷ذوبآهنبلندههایکوردریانرژمصرفکاهشوتولیدایشافز

۶۸ملیگاندکنندتولیازحمایتجایبهلساعهخلقابخشنامههایصدور



۷۰متروبهاعتباراختصاصایبردولتازدارشهرخواستدرمشهد/یشهرقطاردرملییلرازاستفاده

انایرگانیبازراتاقانه،روزاقتصادپالس،خودرودان،گراقتصاداقتصاد،فصلت،تجارفصلنیوز،قلمیخبرپایگاهیخبرپایگاه۷

۷۲استاهآهنریتصدیگربهدلیلیلی،رحملونقلبدهی

انایرعت،سرعصر،24معدن،24ذوبیخبرپایگاهامروز/مانآراقتصاد،دنیایانی،ایرتوسعهامروز،رویدادنصفجهان،روزنامهموج/یارگزخبر۴۵
دان،گرتتجارمعدن،دنیاینیوز،معدنلی،ماپولیدا،فرباندیدهت،تجارواقتصادلز،متامیآنالین،جمجامآنالین،ملیمانآردرآمدنیوز،،24نیوز

ازفرشی،ورزصدرنیوز،ماینآنالین،اتفلزنیوز،شمانامه،معدنیخبرپایگاهاقتصادی،پیکاقتصاد،وشمااقتصادی،صدرمدیا،معدننیوز،جامع
اقتصادس،پرسبورنقل،وحملصنعتجامعپرتالس،کوناپرات،تجارنبضنو،انایرروز،صدرجدید،رویدادآوا،تتجارخبر،رویدادق،شررویدادنیوز،

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازس/بوراطالعاتمجلهمانه/زاقتصادبیمه،و

۷۳شدشکستهاصفهانآهنذوبدراولیهموادیلیرنقلوحملدکورر

ایمنامشهد،یدارشهر،24ذوبیخبرپایگاه۳

۷۴هستیممتروگنواخچرتولیدایبراصفهانذوبآهنبایهمکارآمادهمشهد:دارشهر

۷۵اصفهانذوبآهنبامشهدیدارشهریهمکارتفاهمنامهامضاء

نیوز،مایناقتصاد،وشمااقتصادی،صدرلی،ماپولینامه،معدنیخبرپایگاهنیوز،معدنمعدن،دنیاییخبرپایگاهایلنا/تسنیم،یارگزخبر۲۳
اقتصادگویا،اقتصادان،تهرخدادرخبر،رویدادق،شررویدادروز،صدرجدید،رویدادآوا،تتجاربرتر،تیترشی،ورزصدرت،تجارواقتصادعت،سرعصر

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازنو/انایرملت،

۷۵اصفهانآهنذوبیابرتروآهناهردرلییاردمیلیار50جوییفهصر

انی/ایرتوسعهامروز،رویداداقتصاد،وهدفدم،مراقتصادگی،دسازنواقتصادامروز،مانآرنصفجهان،روزنامهایلنا/تسنیم،موج،یارگزخبر۳۳
جمجامروز،صدرملت،اقتصادشی،ورزصدرنامه،معدنیخبرپایگاهمعدن،دنیاینیوز،مایننیوز،شمااقتصادی،صدراقتصاد،وشمایخبرپایگاه

نو/انایرنیوز،ازفرکنا،ر،24نیوزانایرت،تجارنبضدا،فرباندیدهلز،متامی،24معدنکالن،اقتصادمانه،زاقتصادمیهن،اقتصادآینده،اقتصادآنالین،
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانساز

۷۶ددارارکشورمعادنازیداربرهبهرواجاستخرپتانسیلاصفهانآهنذوب

۷۷کنندحفظارخودتولیدروندفوالد،صنعتهمچونکشورمادرصنایع

چیجار،724سبااز،همربیمه،واقتصاددا،فرباندیدهنیوز،گرپیداس،کوناپرایخبرپایگاهسرآمد/اقتصادگی،دسازنواقتصادجمهور،روزنامه۲۸
ار،بازافقگستر،روابطس،بورصدرنیوز،طالامروز،سبورنیوز،جامعمدیا،معدندان،گرتتجار،24ذوبنامه،معدنیخبرپایگاهنیوز،معدنخبر،
درآمدنیوزآنالین،سرآمداقتصادنو،انایرخبر،رویدادجدید،رویدادق،شررویدادآوا،تتجار

۸۰گاندکننمصرفاعتمادضامنآهنذوبداستاندارمحصوالتکیفیت

نیوز،شماآنالین،اتفلزت،تجارواقتصادعت،سرعصر،724سباآنالین،ملیمانآریخبرپایگاهادی/آزعصردم،مراهرروزنامهایلنا/یارگزخبر۲۹
رویدادآوا،تتجارخبر،رویدادق،شررویدادملت،اقتصادنیوز،گرپیداشی،ورزصدرنیوز،ماینمدیا،معدنمعدن،دنیایاقتصاد،وشمااقتصادی،صدر

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازلز/متامینیوز،پوللفباخبر،اکر،ذاروز،داشتبرروز،صدرآنالین،سرآمداقتصادجدید،

۸۱استکتشراولاولویتانسانیهایمایهسرسالمت

۸۲شدنداههمرانایریاستکبارضدنوایبااصفهانآهنذوبانتالشگر



اقتصادی،صدردان،گرتتجارنیوز،معدنفوالد،،معدنتتجارعت،سرعصرنامه،معدنیخبرپایگاه،24ذوبیخبرپایگاهایلنا/یارگزخبر۱۷
اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازآنالین/جمجامروز،صدرجدید،رویدادخبر،رویداددرآمدنیوز،شی،ورزصدرنیوز،شمااقتصاد،وشما

کنارآنالین،اتفلزامروز،سبوران،مایهگسترسربرتر،تیتر،724سباعت،سرعصریخبرپایگاه۷

۸۳اصفهانآهنذوبتوسطسوزنییلرتولید

نیوزنخستمشهد،یدارشهریخبرپایگاه۲

۸۴یمدارکشورمترویلرتولیدایبرکاملگیدآمااصفهان:ذوبآهنعاملمدیر

منابعسمتبههافیتظرهمهدادنسوقششمایشورتعهدمشهد:شهرایشورانعمرکمیسیونرئیس
۸۵استداخلی

۸۶کندورودمشهدیلیرنقلوحملبهبایددولتمشهد:یشهرقطارکتشرعاملمدیر

مشهدیدارشهریخبرپایگاهضوی/راسانخرروزنامهشبستان/ایرنا،ایلنا،ان،خبرنگارباشگاهیارگزخبر۶

۸۷مشهدشهرکالنمتروخطوطخچریرزملییلر

۸۸شدفعالدستانکردرمعدنیواحدهشتامسالمیشود/تولیددستانکردرکشورطالیصددر50

مدیا،معدنفوالد،،معدنتتجارنامه،معدنیخبرپایگاهمعدن،دنیاییخبرپایگاهاقتصاد/جهانانی،ایرتوسعهروزنامهایلنا/یارگزخبر۳۵
اقتصادی،صفحهار،بازافقس،بورصدرگستر،روابطعت،سرعصرنیوز،شمانیوز،طالنیوز،مایناقتصاد،وشمااقتصادی،صدرلی،ماپولیدان،گرتتجار
روز،صدرکنا،رخبر،رویدادق،شررویداد،24نیوزانایرجدید،رویدادآوا،تتجاران،تهرخدادرنیوز،گرپیدادا،فرباندیدهاز،همرشی،ورزصدرلز،متامی

اصفهانآهنذوبسهامیکتشرمانسازبیمه/واقتصادآنالین،سرآمداقتصاد

۸۹استدهکرعملموفقآببهینهمصرفدراصفهانآهنذوباصفهان:یاستاندارانبحریتمدیرکلمدیر

۹۰شدارگزبرلنجانمقدسدفاعشهید750واندارسرهیادوار

ییخبرخبرپایگاهپایگاه

پیکاقتصاد،وشمااقتصادی،فکرنیوز،شمااقتصادی،صدرفوالد،،معدنتتجارنیوز،جامعدان،گرتتجارمعدن،دنیاییخبرپایگاه۲۱
کوتاهگویا،اقتصادجدید،رویدادخبر،رویداداسین،ایرنیوز،تفهیمق،شررویدادآوا،تتجاراقتصادی،خطشی،ورزصدرت،تجارواقتصاداقتصادی،

نوانایرآنالین،

درکهمبارفوالدعاملغیرپدافندشمندارزبتجارازاستفادهد:کرعنوانکشورعاملغیرپدافندمانسازرئیس
۹۱کشورصنایعسایر

۹۵صددردوازکمتراستانآبیمنابعازاصفهانآهنذوبسهم

۹۶بلندهکورودنورولوهاییسازبومی

۹۷ارزاربازخالفبرآهناربازدرامشآر
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اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان/24نیوزایرانتجارت،نبضدرآمدنیوز،روز،رصدتهران،رخدادفردا،باندیدهنیوز،پیداگرنیوز،فرازورزشی،رصد

Rise of Production and Decrease of Energy Consumption at ESCO (۰۱/۰۸/۱۰-۰۷:۱۸)

میشودحلیسیاستگذاردررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالتاصفهان:ذوبآهنعاملمدیرخصتیرجایرامروز:|خبرخبرادامهادامه

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIV7LCH5


Cooperatives Ministry Backs Programs and Projects of ESCO (۰۱/۰۸/۲۲-۰۸:۲۱)

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIL7V3CN


ESCO to Provide Rails for Mashhad Urban Trains (۰۱/۰۸/۲۹-۰۸:۴۷)

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GII7739R


)۰۷:۵۰-۰۱/۰۸/۰۲(اصفهانذوبآهنساختمانیمقاطعمصرفکنندهینرکلیدیتی،زشهرساوراهوزارت

۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI9FN7B7


)۰۷:۵۰-۰۱/۰۸/۰۲(تولیدافزایشمسیردراصفهانذوبآهنسهشمارهبلندکورهشد؛محققهمزمانتعمیرپنجانجامبا

۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II9NF7BC


)۰۸:۳۷-۰۱/۰۸/۰۳(اصفهانذوبآهندرمحصولیزیسارتجاتاایدهارائهازشد؛حرمطمهرابیعلیرضاباگووگفتدر

۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI9A9QPO


قسمت(اصفهانذوبآهنپروژههایوبرنامههاازکاریرزوحمایتشد؛حرمطاجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزوبادیداردر
)۰۸:۱۶-۰۱/۰۸/۳۰(اول)

۶
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI754S5X


قسمت(اصفهانذوبآهنپروژههایوبرنامههاازکاریرزوحمایتشد؛حرمطاجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزوبادیداردر
)۰۸:۱۶-۰۱/۰۸/۳۰(دوم)

۶
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۲۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI75V45Y


)۰۸:۳۰-۰۱/۰۸/۳۰(استکنانرکاتمامیتالشحاصلذوبآهنمحصوالتکیفیتشد؛عنوانکیفیتروزدر

۶

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI75R436


)۰۸:۱۰-۰۱/۰۸/۲۳(استارزشمندغیرعاملپدافنددراصفهانذوبآهندانشوتجربه

تجارتملت،رویشروزنامهدیگر:منابع

۲ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GNI7W474


)۰۸:۱۸-۰۱/۰۸/۲۸(میشودتولیدماهسهطیمشهدمترو3خطیکفازیلرکیلومتر24اصفهان؛ذوبآهنکمکبا

ezob27

۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI7936U0


)۰۷:۵۱-۰۱/۰۸/۲۵(میکندکترحملییلررویمشهدمترویقطار

۱۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II7HYEB9


میکندکتحرملییلررویمشهدمترویقطارجوان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۱:۱۹-۰۱/۰۸/۲۲(استکنانرکاتمامیتالشحاصلاصفهانذوبآهنمحصوالتکیفیت

ezob27

عصرآنالین،فلزاتنیوز،معدننامه،معدنیرخبپایگاه،24ذوبنیوز،شمااقتصادی،رصدگردان،تجارتاقتصاد،وشماآنالین،ملیآرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع
رصدخبر،رویدادق،رشرویدادآوا،تجارتجدید،رویدادنیوز،پیداگرفردا،باندیدهورزشی،رصدبرتر،تیترآینده،اقتصادنیوز،ماینمعدن،دنیایمتالز،میسرعت،

ایراسینروز،

۲۴ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI7V66I2


)۰۸:۳۰-۰۱/۰۸/۲۲(اول)قسمت(اصفهانذوبآهنبرنامههایازدولتحمایتکرد؛اعالماجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزو

۲۵
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI7V3O0F


اول)اصفهان(قسمتذوبآهنبرنامههایازدولتحمایتاقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۸:۳۰-۰۱/۰۸/۲۲(دوم)قسمت(اصفهانذوبآهنبرنامههایازدولتحمایتکرد؛اعالماجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزو

۲۵
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/LI7V36TG


/۰۱/۰۸(فوالدیپروژههایبرمیدانینظارتضرورتکرد؛تاکیدفوالدیکتهایرشعاملمدیرانبادیداردرکاریرزو
۳۰-۰۸:۴۲(

امتیازروزنامهدیگر:منابع

۱ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۳۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/HIN75DMP


)۰۸:۰۰-۰۱/۰۸/۲۴(اول)قسمت(میشودحلیرسیاستگذادررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالترخصتی:جرای

۵
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GQI7X0XR


)۰۸:۰۰-۰۱/۰۸/۲۴(دوم)قسمت(میشودحلیرسیاستگذادررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالترخصتی:جرای

۵
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7X0XSM


دوم)میشود(قسمتحلیسیاستگذاردررویهوحدتبااصفهانذوبآهنمشکالتخصتی:رجایرملت:رویش|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



)۰۷:۱۱-۰۱/۰۸/۰۱(اصفهانذوبآهنتاسیسابتدایازجدیدکوردهایرثبت

فرداتجارتمجلهاقتصاد/دنیایاقتصاد،جهانزمان،پیاممردم،راهامتیاز،روزنامهدیگر:منابع

۶ ۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GTI91CZZ


)۰۷:۴۱-۰۱/۰۸/۲۲(میکنیمحمایتاصفهانذوبآهنپروژههایوبرنامههاازاجتماعی:رفاهوکارتعاون،یرزو

ذوباکونومیست،ایراننیوز،یالرمالی،پولییرخبپایگاهاقتصاد/دنیایفردا،نسلروز،سیاستگار،زروامتیاز،سرآمد،اقتصادروزنامهفارس/یرگزارخبدیگر:منابع
اقتصاددرآمدنیوز،فردا،باندیدهورزشی،رصداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمانو،ایرانروز،رصدگویا،اقتصادنیوز،معدننیوز،ماینمعدن،دنیای،24

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآینده/

۲۵ ۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7VD41R


/۰۱(اول)قسمت(کندحلرامشکالتدولتاگراست،آماده«ذوبآهن»مسکن؛میلیون4ساختبرایدولتوعدهپیدر
۰۸/۰۲-۰۸:۰۰(

۶
۱

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI9FM76U


اول)(قسمتکندحلارمشکالتدولتگرااست،آماده«ذوبآهن»صمت:شگستر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۶
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



/۰۱(دوم)قسمت(کندحلرامشکالتدولتاگراست،آماده«ذوبآهن»مسکن؛میلیون4ساختبرایدولتوعدهپیدر
۰۸/۰۲-۰۸:۰۰(

۶
۲

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI9F7W6W


دوم)(قسمتکندحلارمشکالتدولتگرااست،آماده«ذوبآهن»صمت:شگستر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



/۰۱(سوم)قسمت(کندحلرامشکالتدولتاگراست،آماده«ذوبآهن»مسکن؛میلیون4ساختبرایدولتوعدهپیدر
۰۸/۰۲-۰۸:۰۰(

۶
۳

۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۴۹
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/GRI9F76Y


سوم)(قسمتکندحلارمشکالتدولتگرااست،آماده«ذوبآهن»صمت:شگستر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



/۰۱/۰۸(اول)قسمت(میشودتقویتفوالدسازانکانالازیرارزآوفوالد؛صادراتیزآزادساویزمحدودسافرآیندبریرمرو
۲۳-۰۷:۴۳(

۵
۱

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۱
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JI7WU4RR


/۰۱/۰۸(دوم)قسمت(میشودتقویتفوالدسازانکانالازیرارزآوفوالد؛صادراتیزآزادساویزمحدودسافرآیندبریرمرو
۲۳-۰۷:۴۳(

۵
۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۲
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/KI7W4SRS


کشورساختمانصنعتتحولدراصفهانذوبآهنمحصوالتنقشبرتاکیدگرفت؛صورتساختمانصنعتنمایشگاهدر
)۰۱/۰۸/۱۱-۰۶:۴۱(

۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۳
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7M7D2O


)۰۸:۳۳-۰۱/۰۸/۱۶(میکنداصالحرایرقیمتگذامعیوبچرخهکاالبورس

۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۴
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7Q02WQ


/۰۱/۰۸(فوالدسازانچالشهایمنویفرصتها؛وچالشهافوالد،بازارچشماندازتخصصیگردزمیکرد؛گزاررب«دنیایاقتصاد»
۱۲-۰۰:۵۶(

می : حاشیهزدنیایاقتصاد در «دنیایاقتصاد» رسانهای گروه سوی از فرصتها» و چالشها فوالد، بازار «چشمانداز تخصصی گرد

بزسمپو کیش در فوالد میریوم این در شد. قیمتگذازگزار فوالد، حوزه فعاالن دستورگرد تامینری تولید، افزایش و صادرات کاهش ی،

دانستند.صنعتاینمشکالتینرمهمتازرایژانرتامینواولیهمواد

برنامه و فنی امور محسنزیرمدیر عقیده به کرد. عنوان آب مساله را فوالد صنعت اصلی چالشهای از یکی اصفهان ذوبآهن تولید ی

محجوبنژاد، مهران کند. مواجه مشکل با را سال پایانی ماههای در تولید میتواند و است همراه جدی بحرانی با آب تامین سلطانی،

برنامه شزیرمعاون درری ما تولید کرد: اظهار نیز تکنیک فوالد مهندسی تق6کت گذشت، که افزایشیرماهی گذشته سال به نسبت یبا

تولید افزایش با یعنی بودیم؛ صادرات کاهش شاهد که افتاد اتفاق شرایطی در تولید افزایش این اما است. کاهش20بوده درصدی،

وضعیت15صادرات به مثبتی سیگنال شرایط این انبارهاست. در فوالدی محصوالت دپوی امر این نتیجه که بودیم شاهد را درصدی

بختیا حسین نظر از فوالد صنعت چالش نمیدهد. کشور قیمتگذارفوالد نیز خراسان فوالد فروش معاون دستوری، بهری است. ی

قیمتگذا فوالدی، محصوالت فروش بحث در او قیمتگذارعقیده فوالد، زنجیره در است. اصلی مساله استری نشده رعایت متوازنی ی

بازار با متناسب میشود، تعیین بورس در که قیمتهایی ندارد. تناسبی برعکس یا محصوالت قیمت با اولیه مواد قیمت واقع، در و

ش که است بازار از باالتر یا مواجهرنیست؛ بورس به تقاضا از عظیمی سیل هجوم با که است پایین آنقدر یا بفروشند نمیتوانند کتها

خ بین رانتی عمال و تورمیشویم باشد.زیداران قیمت کشف برای محلی باید بورس که گفتهاند باره این در بارها کارشناسان میشود. یع

ب خود قوانین و دستورالعملها به باید فرمولربورس براساس بازار در نهایتا و کنند تعیین تولیدی کارخانههای باید را قیمتها گردد.

شود.انجامبایدقضیهاینتقاضاوعرضه

می این ابتدای در فوالدسلطانی صنعت در اساسی چالشی سالجازآب؛ اول ماه چند در گفت: فوالد صنعت چالشهای خصوص در یرگرد

چشمانداز کمی است شده سبب که داشتیم پیشرو چالشهایی تولید، مناسب شرایط وجود با بود. خوب نسبتا فوالد تولید شرایط

بز شود. روبهرو جدی مشکل با فوالد تولید شرگترآینده چالش مرین اینرکتهای برای آب تامین است؛ آب چالش ایران، جنوب و کز

شود.سالپایانیماههایدرفوالدتولیدشدیدافتسببمیتواندواسترسیدهبحرانمرزبهکتهارش

برنامه معاون روبهروستمحجوبنژاد، تولید مازاد با فوالد شزیرزنجیره فوالدری صنعت چالشهای مورد در نیز تکنیک فوالد مهندسی کت

در ما تولید کرد: تق6اظهار گذشت، که گذشتهرماهی سال به نسبت با(یبا مقایسه بهخصوص6در است؛ بوده افزایشی آن)، از قبل ماه

است این ما پیشبینی داشتیم. تولید افزایش گذشته سال مانند گندله، و فوالد اسفنجی، آهن سنگآهن، کنسانتره، بخشهای در

حدود سال پایان تا گذشته30که سال رقم این که صورتی در کنیم. تولید فوالد تن در27میلیون تولید افزایش علت بود؛ تن میلیون

انجامید.نزعدمتوااینبهودادنشانراخودیژانروقربمشکلقبلسالکهبودایننیزیرسالجا

این در اما داد: ادامه ا6وی جنگ روسیه، دامپینگ دلیل به صادرات بحث در کاهشوماه فوالد، جهانی قیمت کاهش نتیجه در و کراین

این15صادرات در یعنی بودیم. شاهد را گذشته سال به نسبت تق6درصدی و20یبارماه، تولید افزایش صادرات15درصد کاهش درصد

شه در دارد. وجود فوالدی محصوالت در انبارشی یعنی این تقرداشتیم. حدودریور فوالدی10تا8یبا محصوالت و میانی فوالد تن میلیون

بین ما مصرف نیست. قابلتوجه هم کشور مصرف که کرد توجه نکته این به باید سویی از بود. موجود انبارها تن18تا17در میلیون
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عدمتوا دلیل به همچنین نمیدهد. کشور فوالد وضعیت به مثبتی سیگنال شرایط این همزاست. گندله مازاد گذشته، سال در زنجیره ن

باالت ظرفیت با ما گندله و کنسانتره واحدهای است. شده آغاز گذشته سال از گندله مازاد کردیم. استرپیدا حالی در این کردند؛ تولید ی

ب مسائل علت به فوالد و اسفنجی آهن واحدهای عدمتوارکه و شکست این داشتند. تولید کاهش گاز و نشانزق گندله در را خود ن

داد.

تا و شد اضافه گندله مازاد به موضوع این که داشت وجود چالشهایی و... صادراتی عوارض بحث در همچنین گفت: روز20تا15او

حدود ارزش15پیش به گندله تن حدود5/1میلیون و دالر داشتیم.10تا8میلیارد خود انبارهای در فوالدی محصوالت نیز تن میلیون

عدمتوا این نتیجه مذکورزدر مسائل علت به کس(ن صادراتی، انررعوارض ادامهژی هم دیگر سال دو یک تا گندله مازاد بحث و...)، ی

سال تا نیاید، تولید مدار در ما اسفنجی آهن ظرفیت اگر داشت. دا1403خواهد گندله مازاد آهنر، به گندله مازاد آن از پس و یم

حدود که میکند سرایت تولید20اسفنجی اسفنجی آهن اگر اما میشود؛ جذب گندله داشت. خواهیم مدار در اسفنجی آهن تن میلیون

نگهدا بماند، و فوالدسارشود توسط باید یا اسفنجی آهن مازاد این نیست. اقتصادی و است سخت آن خامزی فوالد به و جذب یها

داشت.خواهیمجدیمشکلآیندهسالچهارسه،تانزعدمتوادرماشود.صادربالفاصلهیاشودتبدیلفوالدیمحصوالتو

دستورقیمتگذا گری فوالدبختیاری؛ صنعت قیمتگذاریبانگیر موضوع دستوری گفت:ری و کرد اعالم فوالد صنعت مهم چالش را ی

چالش هم فوالدی کارخانههای تاسیس در حتی کنیم، حساب صفر نقطه از اگر میشود. شامل را وسیعی طیف فوالد صنعت چالشهای

یم.ردامشکلفروشدرآنازپسواولیهموادتامینبرایواحدهااینتولیددرنشده،رعایتسرزمینیآمایشداشتهایم.

ش مشکالت گفت: و پرداخت فروش مشکالت به قیمتگذاراو مساله موضوع، اولین است. متعدد فروش در فوالدی دستورکتهای یری

قیمتگذا فوالد، زنجیره در درراست. ندارد. تناسبی برعکس یا محصوالت قیمت با اولیه مواد قیمت واقع، در نشده؛ رعایت متوازنی ی

گذشته سال در بود. رسیده قراضه قیمت به شمش قیمت که بودیم شاهد زمان از فوالدسا110برههای شدند.زواحد متوقف کشور ی

عمدهت قیمتگذاربنابراین را فروش خصوص در فوالدیها چالش دستورین بختیاری میدانم. بورسری در که قیمتهایی کرد: اظهار ی

ش که است بازار از باالتر یا ندارد؛ بازار با تناسبی میشود سیلرتعیین هجوم با که است پایین آنقدر یا بفروشند نمیتوانند کتها

خ بین رانتی عمال و میشویم مواجه بورس به تقاضا تورعظیم بایدزیداران بورس که گفتهاند باره این در بارها کارشناسان میشود. یع

ب خود قوانین و دستورالعملها به باید بورس باشد. قیمت کشف برای ورمحلی کنند تعیین تولیدی کارخانههای باید را قیمتها گردد.

وضع با امسال ابتدایی ماه سه دو، در هم صادرات بحث در افزود: او شود. اعالم قیمت تقاضا و عرضه فرمول براساس بازار در نهایتا

بسیا صادرات صادراتی، شرعوارض از کاری شد؛ صفر به نزدیک غیرکتها امکانری که است آن از حاکی اخبار هم هنوز که کارشناسی

این اما دهد. انجام را صادرات تسهیل برای خود تالش تمام باید دولت شود. پیاده هم خام مواد و شمش روی صادراتی عوارض دارد

داخلی بازارهای سر بر بالیی چه که میداند خدا و برمیگردد داخلی بازارهای به نشود، تولید کشور در که شمشی است. نیفتاده اتفاق

آمد.خواهد

موضوعربختیا به تولیدکنندگان غالب و باشد داشته باید هم عرف حد در سودی قاعدتا دارد. تمامشده قیمت تولیدکننده داد: ادامه ی

میشود، عرضه بازار در که قیمتی قطعا بنابراین هستند. جزواقف در تولیدکنندگان همه و بود نخواهد تولید قیمت موضوعریر این یان

ش میدانم بعید بود. ورخواهند کند خودزنی قیمتگذازکتی اگر باشد. داشته فروش تمامشده قیمت دستوریر قیمتری شود، برداشته ی

داد.خواهدنشانراخودواقعی

به که ظلمی کند. فراهم را فوالد صادرات برای الزم تسهیالت باید دولت رو این از است. شده کم بازار در فوالد تقاضای او، گفته به
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کشورهایرصاد به را خود جنس مشکل هزار با باید تولیدکننده چرا نمیگوید خود با کسی که است این شده داشته روا فوالد کنندگان

ن به را خود ارز بعد و دهد نرخارجی با واردکننده و بفروشد واردکننده به نیمایی بررخ مبنی دولت دستور دهد. داخل بازار به آزاد خ

نه بخرد، باالتر قیمتی به را صادرات از حاصل ارز باید دولت است. واردکننده به رانتی رود، فروش به نیمایی قیمت با صادراتی ارز اینکه

آزاد و نیمایی ارز بین االن د5تا4پایینتر. را سود این نباید تولیدکننده چرا است. فاصله تومان عمالرهزار کند؟ شزیافت کتهاییریان

تصدیگ دولت اگر است. دلیل همین به دارند، صادرات بکشد،رکه دست خلقالساعه تصمیمات از و بردارد فروش بحث از را خود ی

رسید.خواهدتعادلبهبازار

ندا پایدار موضوعرصادرات این به تولیدکنندگان همه کرد: عنوان رسید، نخواهیم پایدار صادرات به اینکه به اشاره با یممحجوبنژاد

ح کم افزوده ارزش با صادرات سمت به حاضر حال در سویی از دارد. بستگی پایدار شرایط به پایدار صادرات چراکه هستند؛ کترواقف

نیست.کشورنفعبهاینکهمیکنیم

افق از قبل که است این ما پیشبینی داد: ادامه تولید1404او در55به میرسیم. است، آمده فوالد چشمانداز سند در که تن میلیون

ح حال در سنگین تولید مازاد سمت به کشور راستا طراین به توجه با و است ظرفیترکت تا احتماال فوالدی، جدید میلیون90حهای

است. داشته کاهش کشور مصرف که است شرایطی در مولفهها این رفت. خواهیم پیش هم وضعیترتن ساختمان، صنعت کود

محققزخودروسا میداد افزایش را فوالدی محصوالت مصرف که وعدههایی بودهاند. دخیل مصرف کاهش در همگی لوازمخانگی و ی

نه حال و دارند قرار آن صدر در مسکن و خودرو تولید که وعدههایی واحد3نشده؛ یکمیلیون نه و شده تولید سال در خودرو میلیون

مسکن.

به مختص چالشهای هم موضوع این اما ندارد. وجود راهی صادرات از غیر قاعدتا دارد، وجود که تولیدی مازاد به توجه با او، گفته به

حدود فوالد در دارد. را ط116خود در است. شده صادر مجوز ظرفیت تن مارمیلیون جامع دا60ح ظرفیت مازارد تن بنابراینرمیلیون یم.

دا را کشور در محصوالت مازاد سویی داراز مشکل استخراج و اکتشاف بحث در دیگر سوی از و عدمتواریم صورتزیم. این به را خود ن،

میدهد.نشان

اگر افزود: حدود70او به کنید، تولید فوالد تن دا220میلیون نیاز سنگ تن برایرمیلیون ما حدود55ید. فوالد تن میلیون160میلیون

حدود امروزه میخواهیم. سنگ حدود105تا100تن یعنی میشود؛ تولید سنگ تن کس100میلیون تن دارمیلون استخراج درری و یم

دهیم،ربهت افزایش را خود سنگ ظرفیت میتوانیم که حالت پیامدهای125ین فوالد توسعه عدممهار است. تن دنبالزمیلیون به یادی

داشت.خواهد

سرمایهگذا به دستورفوالدسازان قیمتها داد: توضیح ادامه در نیز دارندسلطانی نیاز کنتری هری صنایع به دولت و میشود ینهزل

گم حقوق ندارند. تصرفی و دخل آن روی صنایع که میکند تحمیل هراضافی وارداتی، تعرفههای انرزکی، هژینههای و... ینههاییزی

ه افزایش و میشود چهاربرابر ناگهان هزکه این با بازار در رقابتی توان همچنین دارد. دنبال به را تولید میزینه هم به بهرینهها یزد.

تکنولو بسیاژعالوه، سرمایهگذاری نیازمند واحدها و بوده قدیمی ما فوالدی کارخانههای از مالیری باالنس کارخانه، در وقتی هستند. ی

ه کفاف محصول، فروش میزان و باشید نداشته سرمایهگذازمناسبی آینده برای نمیتوانید ندهد، را خودرینهها تجهیزات و کنید ی

مد کارهایررا آب بحث در کنید. مقابله چالشها با و کارهایزن و شده انجام اززیادی یکی شود. انجام باید که است مانده یادی

ب تولید آب، عمده سرمایهگذارمصارف بخواهیم اگر است. برق تولید برای و سرمایهگذاری به کنیم، استفاده خشک روشهای از یرق

دال300تا200 دارمیلیون نیاز سرمایهگذاری نیازمند آب، مصرف کاهش بحثهای بسیارریم. خواهدزی محقق صورتی در و است یادی

انفوالدسازلشهایچامنویصتها؛فرولشهاچافوالد،اربازچشماندازتخصصیدگرمیزاقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۵۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



کنیم.یرسرمایهگذاخودآبمصرفکاهشدربتوانیمکهبرسدمیزانیبهمایرسودآووفروشکهشد

قیمتگذا افزود: دستوراو کاری فرآیندهای تمام روی سرمایهگذاری، آینده در بتوانید که را این توان و داشت خواهد تاثیر ما کنیدری ی

م در آب تامین مورد در داشت. نخواهید مالی باالنس بدون شد)، خواهد فرسوده مدتی از پس میشود، نصب که کشورر(تجهیزاتی کز

تامین نیز مصرفی آب از بخشی حدی تا که کرد استفاده پساب مثل دنیا مرسوم روشهای از میتوان تنها و کرد خاصی کار نمیتوان

فوالد چرخه روی و میشود اعالم باالدستی سازمانهای از که دستورات برخی از باید شویم، موفق راه این در بخواهیم اگر میشود.

بیشترتاثی کنیم. پرهیز است، کشاوررگذار در ما آب مصرف است.زین سنتی کشاور85ی به استانها تمام در ما آبی منابع یزدرصد

است. اشتباه میکند، نابود را آبی منابع صنایع میکنند فکر اینکه میشود. آشامیدنی آب و صنایع صرف نیز آب باقی دارد. اختصاص

میکنیم.تولیدفوالدیکتنمترمکعب،5/2ازایبهوکردهاستفادهصنایعدرراکشورآبیمنابعدرصد5/7شرایط،ینربهتدر

حدود فوالد، تن یکمیلیون است، پایین جهانی بازار در قیمت که حاضر حال در افزود: ارزآو500او کهردالر حالی در داشت. خواهد ی

کشاور بخش با کنیم،زاگر مقایسه تولید5/2ی برای آب ارزآو100مترمکعب که است هندوانه گرم قیمترکیلو اما ندارد. هم خاصی ی

فوالد قیمت طاقتفرساست. بسیار فوالد صنعت فرآیند نیست. مقایسه قابل اصال کشور تولیدی محصوالت سایر با مقایسه در فوالد

متصور صنعت برای را بدی آینده میشود سبب و دارد تاثیر فرآیندها کل روی موضوع این و نیست صیفیجات با مقایسه قابل حتی

باشیم.

تق گفت: نیز نجاتمحجوبنژاد راه تنها شدهرصادرات؛ آزاد کل بهطور فوالد بازار و شده صادر دستورالعملی که است یکماه از کمتر یبا

دا حراست. سرعت با بهریم نسبت که میدهد نشان بررسیها است. صادرات راهحل تنها و میکنیم صادرات6کت در فضا گذشته، ماه

فرصتسو کمی شاید و شده فوالدزعوض آینده به خوبی سیگنالهای میتوانیم برد. بهره شرایط از میشد بهتر پیشتر است. شده ی

تق کشور فوالد وضعیت کاربدهیم. کند. کمک چالشها حل به میتواند شود، وضع خود زمان در قوانین اگر است. رصد قابل کهریبا ی

آزادسا حوزه در دولت میشدزاالن کرد، فوالد مشکالت6ی نه و میانی فوالد محصوالت نه شود، دپو گندله نه که شود انجام پیش ماه

هستیم.آنشاهدکهدیگر

ط داد: ادامه فوالداو صنعت مفقوده حلقه ملی؛ سالرنگاه از فوالد جامع ط92،93ح این شد. تهیه چشمانداز سند بایدربراساس ح

کا تولیدی واحدهای که بود این چالش اما میداشت. اجرا عملکردرضمانت برای کس هر نداشتند. فوالد آینده و ملی مسائل به ی

باشند.داشتهقاطعیتموضوعایندرنتوانستندنیزامرمتولیانمیداد.تولیدافزایشومیگرفتمجوزخود

سرمایهگذا مصرف روی بتوانیم باید گفت: کرد، کار داخل مصرف روی باید باالخره اینکه بیان با گذشتهراو سال چند در کنیم. ی

سرمایهگذا و عمرانی بودجههای تردر مثل بتوانیم اگر داشتهایم. کاهش ساختمان و صنعت در خودری ساختمان صنعت در کیه

بینرسرمایهگذا باید را داخل مصرف داد. خواهیم جهش داخل مصرف به کنیم، نباید35تا30ی صادرات داد. افزایش تن میلیون

فراهمکردن صادراتی، مشوقهای داشت. برنامه برایش باید و باشد احساسی و اینزهیجانی جمله از و... صادرات برای یرساخت

د نفر میلیون دو یا یک حدود عالوه به داد. خواهد افزایش را کشور مازاد صادرات، کاهش که کرد توجه باید صنعتربرنامههاست. گیر

پایدا بنابراین هستند. بدیرفوالد شرایط صادرات گفت: ادامه در نیز سلطانی شود. توجه آن به باید و است مهم بسیار صنعت این ی

ش نشود، وضع مقررات برخی اگر میدهد. قرار تحتالشعاع را صادرات روز هر که است قوانینی مشکل، دارندرندارد. را آن توان کتها

ش در فوالدسازانرکه نباشد، قوانین این اگر است. باالدستی قوانین اساسی، مشکل بیاورند. دوام و کنند باز پا جای جهانی کتهای

میکند.ایجادگربزچالشیخودآنبامقابلهکهمیآیدقانونیروزهراماکرد.خواهندحلراخودمشکل
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استبختیا خورده گره برجام به بارصادرات ارتباط برای که است این دارد، وجود که نکتهای کرد: تاکید خود سخنان از بخشی در هم ی

خا هستیم آن در که معضلی از باید کشورها اساسیرسایر چالشهای از یکی است. شده تنیده برجام بحث با اکنون صادرات شویم. ج

بایدرصاد ایران فوالد چرا باشند. داشته ارتباطی کشورها سایر با نمیتوانند که است این ت60تا50کنندگان از پایینتر صادرردالر کیه

ندازشود؟ کشورها سایر با ارتباطی خریرا واریم. نشانی و نام به را مبلغ باید صادراتی محصول وریدار تولیدکننده از آدرسی که کند یز

ط از را خود صادراتی ارزهای اغلب ما نیست. آن در میگیرایران تراستیها شریق تشکیلریم؛ امارات چون کشورهایی در که کتهایی

و طرف100میشوند اختیار در را خود پول همه و کند اعتماد باید تولیدکننده نیست. آنها در ایران از نشانی و هستند اماراتی درصد

تح بحث من نظر به است. پایین ما محصوالت قیمت و سخت اعتماد، بنابراین دهد. قرار اگررمقابل و است مهمی موضوع یمها

خ و کنیم صادر السی با را خود محصوالت حدودربتوانیم و آمد نخواهد پیش آن پول برای مشکلی باشد، مطمئن دالر100تا50یدار

ت قیمت به میتوانیم داشت. خواهیم مردمرارزشافزوده معیشت به برجام کند. تالش زمینه این در باید دولت بفروشیم. محصول کیه

باشیم.داشتهصادراتبهراحتیسوئیفتبازشدنبابتوانیمتاکنداساسیفکرآنمورددربایددولتوشدهوصل

با را خود محصول تولیدکنندگان کند. نظارت فوالد و صادرات امر بر که نیست سازمانی ما کشور در که است این دیگر بحث گفت: او

می صادر قیمتی صادهر و تولیدکننده مبنای فوالدرکنند. شمش ما نیست. جهان قیمتهای حد در که است داخلی قیمتهای نیز کننده

حدود با ت60تا50را به جهانی قیمتهای از پایینتر تردالر آنها مقابل در و میکنیم صادر تبدیلرکیه میلگرد به را شمش این کیهایها

و صاد100میکنند اما کنیم؛ صادر را محصولمان بهناچار ما میفروشند. گرانتر بزند.ردالر صادرات به دست قیمتی هر با نباید کننده

می این پایان در نیز کیفیزسلطانی فوالد و رفتهاند تولید تنوع سمت به برخی است. ساختمانی فوالد ایران، فوالد تولید عمده گفت: گرد

دا که بحثی بود. نخواهد واقعی نیز کیفی فوالد قیمت باشد، پایین فوالد پایه قیمت وقتی اما میکنند؛ مارتولید قیمت که است این یم

فاصله جهانی قیمت بسیازبا و دارد وریادی ضرر سبب اوقات هزی همه وقتی شد. خواهد ما بیشتر میشود،زیان دالرسنجیده با ینهها

نمیدهد.خرماکشوردرعمالاتفاقاینولیباشد؛داشتههمخوانیجهانیقیمتهایبابایدمیکنید،تولیدکهفوالدیقیمت

مدیامعدنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۰:۵۶-۰۱/۰۸/۲۳(ذوبآهنمشکلراهحل

دههرای در اصفهان آهن ذوب تاسیس زمان در اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی/ تولیدکننده40ج کارخانه نخستین عنوان به

کلیه دوراندیشی، با میکند استفاده بلند کوره روش از که کشور نیرزفوالد معادن، شامل تولید زنجیره انسانیویرساختهای نیروی گاه،

کا آهک، پخت کارخانه قطعهسارمتخصص، وزگاههای بهطورریختهگری فوالد تولید برای و... نسوز جرم و آجر تولید سنگین، قطعات ی

و مجرب انسانی نیروی ویژه به امکانات این مجموع مقدس، دفاع دوران در شد. گرفته نظر در آن برای صنعتی شهر یک در کامل

علیهرکا حق جبهه از پشتیبانی در گوناگون دفاعی تجهیزات و قطعات ساخت با خودکفایی، و تولید جبهه حفظ کنار در کارخانه گاههای

کردند.ایفابیبدیلینقشنیزباطل

ب تولید بخش نیرردر چهار کارخانه این حرارتیوق شامل: ظرفیت60دهه(گاه متمگاوا115با ظرفیت50دهه(یزکر)، )،تمگاوا24با
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هاربینونیر ظرفیت80دهه(گاه نیرتمگاوا110با و گاو) رازگاه نیست، مدار در تجهیزاتی مشکالت و گاز کمبود دلیل به هماکنون که ی

کرد.تاسیس

نیر درباره مهم نیرونکته این کشور، از روسها خروج به توجه با اینکه حرارتی اصفهانوگاه آهن ذوب توانمند انسانی نیروی توسط گاه

رسید.یربهرهبردابهدورانآندرگربزدستاوردیکعنوانبه

نیر سه حاضر حال مودر حرارتی، حدودزکرگاه مجموع در اصفهان آهن ذوب مصرف برای هاربین و ب180تا150ی ساعترمگاوات در ق

نیر سه این که صورتی در و میکنند بروتولید بالغ آنها اسمی ظرفیت بگیرند، قرار تولید مدار در کامل ظرفیت با ب240گاه دررمگاوات ق

مییابد.افزایشساعتمگاواتهزار850ازبیشآنهاساالنهتولیدبنابراینواستساعت

ب تولید میزان انرراین تولید کنار در صنعتی عظیم مجتمع این میشود، سبب اصفهان آهن ذوب در همانندژق خود، نیاز مورد ی

ب تامین در بتواند گذشته سراسرسالهای شبکه بسیارق تقاضای که تولیدری محور میشود، ارائه آن برای سال گرم فصول در ویژه به ی

ب تولیدکننده جای به که میرود پیش سمتی به اصفهان آهن ذوب هماکنون اما بگیرد سراسرقرار شبکه در نقشرق در نیز خودش ی،

شود.ظاهریژانراینکمبوداوجدرهمآنشبکه،ازقربیداررخ

ب تولید برای اصفهان آهن حدودرذوب سال طول در متوسط بهطور که کارخانه نیاز مورد حدود190ق ساالنه است، ساعت در مگاوات

گا250 دارد. نیاز طبیعی گاز ساعت، در مکعب متر اساسیتزمیلیون از یکی عنوان به که عناصرری بزین تولید کارخانه،ریرساختی در ق

ن با یارانهها، هدفمندی قانون ناقص اجرای دلیل به مکعبرهماکنون متر هر ساختمانی2500خ مقاطع تولیدکننده این برای تومان

ن تعیین مبنای یادشده عدد که است حالی در این و میشود ورمحاسبه بوده احیا روش به تولید واحدهای و پتروشیمیها برای گاز خ

ندارد.بلندکورهروشبهفوالدتولیدعرصهباارتباطیهیچاساسا

ماده اساس بر که است حالی در است8این مکلف دولت یارانهها هدفمندی قانون30قانون این اجرای از حاصل وجوه خالص درصد

بهرهو افزایش و غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت ویژه به و تولیدکنندگان از حمایت برای انرررا بژی تولید توسعه و آب اینری، در ق

ه انرزواحدها حاملهای قیمت افزایش اما کند، نتایجیژینه میکند، تولید بلند کوره روش به که اصفهان آهن ذوب برای مخصوصا ی

دارد.قانونیمادهایناهدافخالفبر

انر یارانه از بهرهمندی عدم جهت به اصفهان آهن خژذوب قیمتگذاری، خارجی، زغال و کک دستورید عنوانری به و... فروش در ی

ش که است حالی در این و است مواجه جدی چالش با ارزشافزا محصوالت تولید برای کشور فوالد صنعت وربانی سیمانی کتهای

تعرفه از تولیدکنندگان امیدوا10سایر لذا شدهاند، بهرهمند کمتر و موثرترردرصدی تصمیمات مبنای کارشناسی، مباحث این بازخوانی یم

بگیرد.قرار

از حمایت جای به کشور داخل در اما هستند خودشان محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند کشورهایی حاضر حال در

غی دستورالعملهای و آییننامهها و مصوبات و خلقالساعه بخشنامههای صدور عمال ملی، ایجادرتولیدکنندگان مصادیق از کارشناسی،

دارد.همراهبهصنعتوتولیدبراییریانبازتبعاتوبودهیسکر

قانونگذا در رویه وحدت نیرورعدم وزارت سو یک از است، داشته پی در را مصوبات در تضاد صمت، و نفت نیرو، وزارتخانه سه بین ی

ن نفت، وزارت مقابل طرف در و دارد درخواست را تولید حداکثر آن کنار در و دررصرفهجویی که است داده قرار تولید مبنای را آزاد گاز خ

سیاستگذا خم و پیچ براین تولید وری، ندارد اقتصادی صرفه اصفهان آهن ذوب در واقع به بخشهایزق و دارد قبولی قابل غیر یان

میبینند.آسیبرویه،اینتبعبهجامعهمختلف

ذوبآهنمشکلاهحلراقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۶۰
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



ب مگاوات هر تولید حدودربرای ساعت در سرمایهگذا600تا500ق یورو آهنرهزار ذوب همچنانکه است نیاز سال سه زمان مدت در ی

بر بالغ نیر130اصفهان چند این احداث برای یورو سرمایهگذاومیلیون گذشته در تولیدرگاه مدار در کامل ظرفیت با میتواند و کرده ی

گیرد.قرار

سرمایهگذا این با اصفهان آهن نیررذوب ساخت برای که عظیم نیازوی مورد آب تامین صورت در است، داده انجام گذشته در گاهها

نیر گاز تعرفه اعمال موضوعوآنها، این که است کامل ظرفیت با تولید مهیای پایدار، اولیه مواد تامین جمله از مشکالت حل و گاهی

میشود.منجرنیزکترشاینتوسطیرسراسشبکهبرایقربتامینبهصادراتمحلازیرارزآووداخلبازارنیازتامینکناررد

ایراسینمعدن،دنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع
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یرگزارخب

)۱۷:۰۷-۰۱/۰۸/۰۳(یافتافزایشدرصد5اصفهانصادراتیکاالهایارزشی؛رجاسالدر

مدی ایرنا- گمراصفهان- گمرکل از کاال صادرات گفت: اصفهان جارکات سال ابتدای از استان ورکات میلیون یک مهر پایان تا ارزشهزار244ی به و823ُتن که758میلیون بود دالر هزار
یافت.افزایشدرصدپنجپارسالمشابهمدتبهنسبتارزشنظراز

گذشته سال نخست ماه هفت مشابه وزنی، لحاظ از صادرات مقدار این افزود: شنبه سه روز پزوه، کوهستانی رسول ایرنا، گزارش به

است.

گم صادراتی اقالم راروی اصفهان استان فوالد671کات و آهن چدن، داشت: اظهار و برشمرد کاال سهم326نوع با دالر 40میلیون

پتروشیمی محصوالت سهم133درصد، با دالر لبنی16میلیون محصوالت و69درصد، ماشینی فرش هشتدرصد، سهم با دالر میلیون

چدن64دستباف و آهن از تولیدی محصوالت درصد، هشت سهم با دالر بیشت60میلیون درصد هفت سهم با دالر رارمیلیون سهم ین

اند.دادهاختصاصخودبه

گمرمدی طرکل از صادرات هدف کشورهای اصفهان گمرکات راریق اصفهان استان تص87کات و برشمرد مدترکشور این در کرد: یح

عراق به صادرات پاکستان329ارزش دالر، ت142میلیون دالر، افغانستان84کیهرمیلیون دالر، ارمنستان51میلیون و دالر 41میلیون

است.بودهدالرمیلیون

گم مبادی پنج به اشاره با مجموعروی از داشت: بیان اصفهان استان صادراتی گم824کی صادرات دالر سالرمیلیون در استان کات

ط463ی،رجا از دالر گمرمیلیون اصفهان،ریق ط224ک از دالر گمرمیلیون کاشان،ریق ط102ک از دالر گمرمیلیون اختصاصیریق ک

آهن، ط30ذوب از دالر گمرمیلیون مباریق فوالد مجتمع اختصاصی گمرک و تجارکه ورک ط6ی از دالر شهیدرمیلیون فرودگاه یق

است.شدهانجامبهشتی

وجود ایرنا، گزارش هواپیماسابه منسوجات، فوالد، نظیر صنعتی رنگسازُقطبهای خانگی، لوازم دالیلزی، دیگر از نظامی صنایع و ی

میشود.محسوباصفهانکرگماهمیت

دارد.قرارشیرازاصفهان-جادهپنجکیلومتردرکارمند138واختصاصیانبار11فعال،تابعهکرگمپنجبااصفهاناستانکاترگم

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۷:۱۹-۰۱/۰۸/۲۲(شدمنعقدمشهدمترویخطوطبرایملییلرتولیدتفاهمنامهنخستین

همکا تفاهمنامه ایرنا- شهردارمشهد- میان شری و مشهد ملیری کننده تولید (نخستین اصفهان آهن ذوب تامینرکت برای قطارشهریل) چهارم و سوم خطوط نیاز مورد مشهدریل ی
شد.منعقدیکشنبهروزمراسمیطی
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تامین افزود: نامه تفاهم این امضای مراسم در مشهد شهردار ایرنا، خبرنگار گزارش ضروربه نیازهای از کهریل است مترو خطوط ی

میشد.یریدارخاروپاییکشورهایازدیگربرخیوآلماناسپانیا،کشورهایازتاکنون

ش افزود: ارجائی عبداهلل تولیدرسید برای تحقیقات و مطالعات پیش سال سه حدود اصفهان ذوبآهن رارکت کشور داخل در مترو یل

شد.یرشهقطاریلرتولیدبهموفقاصفهانذوبآهنگذشتهسالوکردآغاز

شهردا رو این از کرد: نشان خاطر هروی در صرفهجویی و ملی تولید از حمایت هدف با مشهد خزی تفاهمنامه عقد به باریدرینهها یل

اولرش گام در تفاهمنامه این طبق و کرد اقدام اصفهان ذوبآهن ذوبآهنرکت توسط مشهد متروی سه خط اول فاز برای موردنیاز یل

شد.خواهدتولیداصفهان

و هزار از بیش مترو کیلومتر هر احداث افزود: مشهد ه500شهردار تومان خطوطزمیلیارد توسعه و دارد دارد،رینه قرار اولویت در یلی

بهرهبردا اساس همین طولربر به مترو سه خط اول بخش از کار6ی دستور در رضا(ع) امام پایانه تا شهدا میدان حدفاصل کیلومتر

است.

بهرهبردا و تکمیل داد: ادامه حدودرارجائی مترو سوم خط اول بخش از ه9ی تومان میلیارد بهزهزار رییسجمهور سفر در و دارد ینه

است.یرضروآنتخصیصکهیافتاختصاصپروژهایناجرایبرایتومانمیلیاردهزار6مشهد

شه قطار سه خط یک بخش از استفاده برای قطار پنج نیز واگن تامین بخش در کرد: خاطرنشان مشهد شدهرشهردار تامین مشهد ی

برسد.نتیجهبهزودترهرچهیمرامیدواکهشدهانجاممذاکراتیخاتماالنبیا(ص)گاهرقراباهمسیگنالینگبحثدراست،

شرای مدیرعامل رخصتی شرج این کرد: اظهار نشست این در نیز اصفهان ذوبآهن تولیدرکت برای موردنیاز جهانی استانداردهای کت

گرفت.خواهدقرارمشهدمترویخرچیرزباراولینبرایوبهزودیملییلراساسهمینبروکردهیافتردرامترویلر

ش عامل قطارشهرمدیر برایرکت قرارداد این کرد: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در مراسم این حاشیه در یکشنبه روز نیز مشهد ی

است.شدهمنعقدمشهدمترویچهارمخطکیلومتر17.5وسومخطکیلومتر30یلرتامین

تامین برای اول بخش در قرارداد این افزود: کیامرز رضارکیلومتر6کیانوش امام پایانه تا شهدا میدان از مشهد متروی سوم خط یل

شد.منعقداعتباریالرمیلیارد500با(ع)

مشا اوراق فروش محل از اعتبار این کرد: اضافه شهردا1401کتروی عهده بر نیمی و دولت برعهده آن از نیمی پرداخت است،رکه ی

شود.میتامین

ش قطارشهرمدیرعامل قطارشهرکت سوم خط اول بخش پروژه داد: ادامه مشهد معماری مرحله در تامینری و جانبی های دسترسی ی،

است.تجهیزات

شه قطار یکم طولرخط به مشهد نخ19ی غدیر پایانه از تارکیلومتر اسفندویسی شهر، این بهرهبردا1389کیلآباد هماکنونربه و رسید ی

میانگین طور به توسعه130روزانه مسیر میشوند. بهجا جا مسیر این در نفر فرودگاهرکیلومت4.5هزار تا غدیر ایستگاه از نیز خط این ی

رسید.یربردابهرهبه1394سالفجردههدرمشهد

حفا شهرکیلومت14.5یرعملیات قطار دوم خط بهمنری پانزدهم شمالی طبرسی منطقه سوی به رضاشهر منطقه از نیز مشهد 1394ی

شد.یربهرهبرداکیلومترهشتطولبهخطایننخستمرحله1395سالاسفندورسیدپایانبه

اسفند بردا1396اواخر بهره با ازرنیز ش2ی و سعدی ایستگاههای خط، این مسیر از دیگر بهرهرکیلومتر به آزمایشی صورت به یعتی

سالربردا ماه اردیبهشت سفر در و رسیدند جمهو1397ی شررییس ایستگاه در یکم خط با خط این مشهد، به وقت پیوندری یعتی
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شد.یربهرهبرداسالهمانمرداد18نیزکاوهشهیدمیدانایستگاهدرخطاینادامهوخورد

حفا شهرعملیات قطار سوم خط طولری به نیز مشهد شه30ی مسیر که دومرکیلومتر، نیمه از میدهد، پوشش را آباد قاسم تا ابوذر ک

است.شدهآغاز1395سالفروردین

شد.آغاز1400خردادازایستگاه15بارجاییشهیدکرشهتاربیعخواجهانتهایازکیلومتر17.5طولبهنیزچهارمخطیرحفاعملیات

راهامتیاز،اقتصاد،دنیاینوآوران،مواجهه،ایرانیان،عصرمردم،اقتصادرضوی،خراسانروزنامهشبستان/ایلنا،خبرنگاران،باشگاهسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
فرازمعدن،دنیایمشهد،یرشهردایرخبپایگاههمدلی/ملت،رویشیدار،رخاقتصاد،صبحسرآمد،اقتصاداقتصاد،جهانامروز،رویدادسبز،شاخهامروز،مردم،
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانتجارت/نبضنیوز،

)۱۰:۴۰-۰۱/۰۸/۱۴(ذوبآهنبلندکورههایدریژانرمصرفکاهشوتولیدافزایش

جا سال نخست ماهه شش در داخلی، زغال ویژه به کمبودها تمام وجود با گفت: اصفهان ذوبآهن بلند کوره بخش تولید معاون تولیدریرایسنا/اصفهان چدن1494270کورد تن
س مختلف کادر تالش با کارمذاب تکنیسینها، فورمنها، مهندسی، همکارپرستی، همچنین و ورگران رسید ثبت به کارخانه مختلف بخشهای کهری گذشته سال ماهه شش قبلی کورد

شد.شکستهمدتایندربود،تن1355768میزانبه

این درباره گلی انررشهرام مصرف کاهش برای گرفته صورت فعالیتهای و مجموعژکورد امسال نخست ماهه شش در کرد: اظهار ی،

بلند کوره در شده مصرف چدن772کک تن یک هر ازای به کارخانه بلند کوره سه در مجموع در که بوده تن دو و هفتاد و 517هزار

و دانه درشت کک مقداررکیلو این از که دانه و504یز دانه دانه درشت کک چدن تن یک ازای به گرم تنوکیل13کیلو یک ازای به گرم

است.شدهمصرفدانهیزرککچدن

شده مصرف گندله کل نیز کارخانه بلند کوره سه آهندار مواد بخش در گفت: و628وی وآتن،649هزار میلیون یک هزار466گلومره

دانه322و درشت آهن سنگ و352تن، میزان788هزار به نیز دار منگنز آهن سنگ و و38تن کوارت967هزار سنگ 6069یتزتن

است.شدهمصرفماههششتولیدتحققبرایتن9251دانهدرشتمنگنزوسنگتن

کا در کرد: اضافه اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش تولید خوبیرمعاون فعالیت نیز تولید از میزان این تحقق برای سرباره جنبی گاه

به ماه شش در شده تولید سرباره میزان که گونهای به داشت، و564322وجود کاهش378تن که رسید چدن تن یک ازای به کیلو

کا4.5 در و میدهد نشان را چدنردرصدی بلندزیرگاه کوره بخش چدن110ی شمش ماهه شش این در تن پانزده ششصد و هزار

است.شدهتولید

انر مصرف که سوال این به پاسخ در وی ایسنا، گزارش گفت:ژبه است، بوده چگونه قبل سال مشابه مدت به نسبت بلند کوره سه در ی

انر12.22امسال مصرف چدن تن یک ازای به کاهشژگیگاژول گذشته سال مشابه مدت به نسبت که داشتیم نشان1.13ی را درصدی

میدهد.

س ادامه تشردر با نیز دو شماره بلند کوره جارپرست سال اول ماه شش طی کوره این عملکرد کرد:ریح اظهار و575ی، چدن16هزار تن

ه کاهش منظور به است شده متالورزتولید کک مصرف (ژینهها، کک از بیشتر استفاده با نیز و20-30ی داشته خوبی کاهش پلت و (

میرود.شماربهگیربزدستاوردکهاسترسیدهچدنتنهرازایبهگرمکیلو482.2بهخشکککمصرف
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جا سال اول ماهه شش در کک مصرف کاهش منظور به افزود: طبیعیروی گاز مصرف افزایش34ی، چدن تن یک ازای به مکعب متر

گی بهره داده، افزایش را دار آهن بار عیار که گندله از استفاده است، ککریافته از میزانری به چدن،وکیل17.4یزه تن یک ازای به گرم

تو میزانزبهبود به کوره گاز شیمیایی بهره افزایش نتیجه در و بلند کوره در بار و4.6یع داشت افزایش قبل سال به نسبت درصد

ب کک کا5.8گشتیرهمچنین خالقیت و تالش ثمره دستاوردها این تمام که است داشته کاهش سایرردرصد و بلند کوره بخش کنان

است.کارخانهمختلفقسمتهای

تص شانه سورمحمدرضا فورم اختالل با قبل سالهای در کرد: حدودزیح امسال نخست ماهه شش در موضوع این که بودیم مواجه ی

است.یافتهکاهشقبلسنواتبهنسبتدرصد65

اظها جاروی سال اول ماهه شش طی دو شماره بلند کوره عملکرد از بسیاررکرد: کار جای هنوز اما هستم، راضی وزی دارد وجود یادی

بعض یا چدن جذب عدم از حاصل برنامهای غیر توقفات کاهش مانند بسیارعواملی تولید افزایش در اولیه مواد در کمی و کیفی نوسان ًا

است.موثر

شمارهرس بلند کوره سال3پرست اول ماهه شش تولید گفت: میزان1401نیز به سه شماره بلند به634464/6کوره نسبت که بود تن

سال مشابه در10افزایش1400مدت چدن تن یک ازاء به خشک کک مصرف تولید، در افزایش بر عالوه است. داشته تولید در درصدی

سال اول ماهه قبل1401شش سال مشابه مدت به نسبت سال7، اول ماهه شش در همچنین است، داشته کاهش تعداد1401درصد

است.بودههمراهدرصدی56کاهشباقبلسالمشابهبهنسبتکهبودعدد18دمشیهایفورمسوختگی

جا سال اول ماهه شش در تولیدی کک کمبود به توجه با افزود: اسدی میانگینرمحسن بهطور /10kgی THMشدرکک استفاده یزه

است.بودهصفرقبلسالمشابهمدتدرمعدنیمادهاینازاستفادهکهصورتیدر

پیامانتهای

صنعت،اخبارگار،زروامروز،نوآوران،یدار،رخسرآمد،اقتصاداقتصاد،صبحمردم،اقتصادملت،رویشفردا،نسلعصراقتصاد،روزنامهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع
باندیدهبازار،افقبورس،رصدنیوز،طالگستر،روابطنامه،معدنیرخبپایگاهمتالز،میمعدن،دنیاینیوز،معدنیرخبپایگاهایرانیان/سپهرهمدلی،کیاست،

اسرار،دنیایورزشی،رصد،724سباتجارت،واقتصاداقتصاد،وشمانیوز،شماسرعت،عصرتهران،رخدادروز،رصدنیوز،مایننو،ایراناقتصادی،رصدهمراز،فردا،
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماننیوز/ناظمگویا،اقتصاد

/۰۱/۰۸(ملیتولیدکنندگانازحمایتجایبهخلقالساعهبخشنامههایصدورکرد؛انتقاداصفهانذوبآهنمدیرعامل
۲۲-۱۰:۳۵(

از حمایت جای به کشور داخل در اما هستند، خودشان محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند کشورهایی اکنون گفت: اصفهان آهن ذوب مدیرعامل ایسنا/اصفهان
عم ملی، غیتولیدکنندگان دستورالعملهای و آییننامهها و مصوبات و خلقالساعه بخشنامههای صدور ایجادراًل مصادیق از تبعاترکارشناسی، که است وریانبازیسک تولید برای ی

دارد.صنعت

ازرای که کشور فوالد تولیدکننده کارخانه نخستین بهعنوان چهل دهه در اصفهان آهن ذوب تاسیس زمان در اینکه بیان با رخصتی ج

تمام اندیشی، دور با میکند استفاده بلند کوره شاملزروش تولید زنجیره نیر(یرساختهای متخصص،ومعادن، انسانی نیروی گاه،

کا آهک، پخت سارکارخانه قطعه وزگاههای کاملریختهگری طور به فوالد تولید برای ( ... و نسوز جرم و آجر تولید سنگین، قطعات ی
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و مجرب انسانی نیروی ویژه به امکانات این مجموع مقدس، دفاع دوران در کرد: اظهار شد، گرفته نظر در آن برای صنعتی شهر یک در

علیهرکا حق جبهه از پشتیبانی در گوناگون دفاعی تجهیزات و قطعات ساخت با خودکفایی، و تولید جبهه حفظ کنار در کارخانه گاههای

کرد.ایفابدیلیبینقشنیزباطل

ب تولید بخش در افزود: نیرروی چهار کارخانه این نیروق شامل را دههوگاه در حرارتی ظرفیت60گاه م115با دههزکرمگاوات، در را 50ی

ظرفیت نیر24با ظرفیتومگاوات، با هاربین دهه110گاه در را نیر80مگاوات گاوو مشکالتزگاه و گاز کمبود دلیل به اکنون هم که ی

کرد.تاسیسرانیست،مداردرتجهیزاتی

تص اصفهان، آهن ذوب مدیرعامل ایسنا، گزارش نیرربه خصوص در مهم نکته کرد: ازویح روسها خروج به توجه با اینکه حرارتی گاه

رسید.یربهرهبردابهدورانآندرگربزدستاوردیکعنوانبهاصفهانآهنذوبتوانمندانسانینیرویتوسطگاهونیراینکشور،

نیر سه حاضر حال در رخصتی، گفته موبه حرارتی، حدودزکرگاه مجموع در اصفهان آهن ذوب مصرف برای هاربین و 180تا150ی

ب نیررمگاوات سه این صورتیکه در و میکنند تولید ساعت در بالغوق آنها اسمی ظرفیت گیرند، قرار تولید مدار در کامل ظرفیت با گاه

مییابد.افزایشساعت،مگاواتهزار850ازبیشآنهاساالنهتولیدبنابرایناست،ساعتدرقربمگاوات240بر

ب تولید میزان این که کرد تاکید انرروی تولید کنار در صنعتی عظیم مجتمع این میشود، سبب اصفهان آهن ذوب در نیازش،ژق مورد ی

ب تامین در بتواند گذشته سالهای سراسرهمانند شبکه بسیارق تقاضای که میشود،ری ارائه آن برای سال گرم فصول در ویژه به ی

ب تولیدکننده جای به که میرود پیش سمتی به اصفهان آهن ذوب اکنون هم اما گیرد، قرار تولید سراسرمحور شبکه در نیزرق خود ی،

شود.ظاهریژانراینکمبوداوجدرهمآنشبکه،ازقربیداررخنقشدر

ب تولید برای اصفهان ذوبآهن اینکه بیان با اصفهان آهن ذوب حدودرمدیرعامل سال طول در متوسط بهطور که کارخانه نیاز مورد ق

حدود190 ساالنه و است ساعت در گا250مگاوات گفت: دارد، نیاز طبیعی گاز ساعت، در مکعب متر اززمیلیون یکی بهعنوان که ی

عناصرراساسیت بزین تولید نریرساختی با یارانهها، هدفمندی قانون ناقص اجرای دلیل به هماکنون کارخانه، در مترمکعبرق هر خ

ن2500 تعیین مبنای شده یاد عدد که حالیست در این و میشود محاسبه ساختمانی مقاطع کننده تولید این برای برایرتومان گاز خ

ندارد.بلندکورهروشبهفوالدتولیدعرصهباارتباطیهیچًااساسوبودهاحیاروشبهتولیدهایواحدوهاپتروشیمی

ماده براساس داد: توضیح است8وی مکلف دولت یارانهها هدفمندی برای30قانون را قانون این اجرای از حاصل وجوه خالص درصد

بهرهو افزایش و غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت ویژه به و تولیدکنندگان از انررحمایت بژی تولید توسعه و آب واحدهاری، این در ق

انرزه حاملهای قیمت افزایش اما کند، مخصوصژینه برخالفی نتایجی میکند، تولید بلند کوره روش به که اصفهان آهن ذوب برای ًا

دارد.قانونیمادهایناهداف

انر یارانه از بهرهمندی عدم دلیل به اصفهان ذوبآهن داد: ادامه خژرخصتی قیمتگذاری، خارجی، زغال و کک دستورید فروشری در ی

ش درحالیکه است مواجه جدی چالش با افزا ارزش محصوالت تولید برای کشور فوالد صنعت بانی عنوان به ... ورو سیمانی کتهای

تعرفه از تولیدکنندگان امیدوا10سایر بنابراین شدهاند، بهرهمند کمتر و تصمیماتردرصدی مبنای کارشناسی، مباحث این بازخوانی یم

بگیرد.قرارموثرتر

جای به کشور داخل در اما هستند، خودشان محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند کشورهایی حاضر حال در افزود: وی

عم ملی، تولیدکنندگان از غیحمایت دستورالعملهای و نامهها آیین و مصوبات و خلقالساعه بخشنامههای صدور ازراًل کارشناسی،

دارد.صنعتوتولیدبراییریانبازتبعاتکهاستیسکرایجادمصادیق
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قانونگذا در رویه وحدت عدم گفت: اصفهان آهن ذوب دررمدیرعامل را مصوبات در تضاد صمت، و نفت نیرو، وزارتخانه سه بین ی

ن نفت، وزارت مقابل طرف در و دارد درخواست را تولید حداکثر آن کنار در و صرفهجویی نیرو وزارت سو یک از است، داشته گازرپی خ

سیاستگذا خم و پیچ این در که است داده قرار تولید مبنای را برآزاد تولید نداردری، اقتصادی صرفه اصفهان آهن ذوب در واقع به ق

میبینند.آسیبرویه،اینتبعبهجامعهمختلفبخشهایوداردقبولیغیرقابلیانزو

ب مگاوات هر تولید برای افزود: حدودروی ساعت در گذا600تا500ق سرمایه یورو همچنانکهرهزار است، نیاز سال سه زمان مدت در ی

بر بالغ اصفهان نیر130ذوبآهن چند این احداث برای یورو سرمایهگذاومیلیون گذشته در دررگاه کامل ظرفیت با میتواند و کرده ی

گیرد.قرارتولیدمدار

سرمایهگذا این با اصفهان آهن ذوب رخصتی، گفته نیرربه ساخت برای که عظیم تامینوی صورت در است، داده انجام گذشته در گاهها

نیر گاز تعرفه اعمال آنها، نیاز مورد اینوآب که است کامل ظرفیت با تولید مهیای پایدار، اولیه مواد تامین جمله از مشکالت حل و گاهی

د آورموضوع ارز و داخل بازار نیاز تامین برکنار تامین به صادرات محل از سراسری شبکه برای شرق این توسط میشود.ری منجر نیز کت

پیامانتهای

)۱۸:۵۰-۰۱/۰۸/۲۲(متروبهاعتباراختصاصبرایدولتازشهرداردرخواستمشهد/یرشهقطاردرملییلرازاستفاده

کرد.امضاقرارداداصفهانآهنذوبباملییلرتولیدبرایمشهدیرشهردارضویخراسانایسنا/

امروز، ارجائی عبداهلل همکا22سید سند انعقاد مراسم در تولیدرآبان، درری که مشهد متروی برای اصفهان ذوبآهن با ملی یل

برشهردا مشهد بزری شهرهای در مهم مسائل از یکی کرد: اظهار شد، موقعرگزار به اگر که بوده عمومی نقل و حمل ایران، جمله از دنیا گ

باشد.داشتهدنبالبهراگیربزچالشهایمیتواندنشود،توجهآنبه

تص عمومی حملونقل اهمیت به اشاره با بزروی شهرهای در روز هر نیست. مستثنی امر این از نیز مشهد کرد: افزایشریح شاهد گ

اگر که است حالی در موضوع این هستیم. عمومی حملونقل با سفر عمومیزدرخواست حملونقل توسعه جهت الزم یرساختهای

شد.خواهندتبدیلگیربزکینگهایرپابهشهرهانشود،ایجاد

نا وضعیت به اشاره با مشهد حاضروشهردار حال در کرد: عنوان مشهد اتوبوسرانی نا1400گان در اتوبوس اتوبوسرانیودستگاه گان

ازرشهردا بیش مشهد نیاز که است حالی در این است. فعال مشهد بیش2ی روزانه تعداد، باهمین که میشود احساس تعداد این برابر

میشود.انجامیردرونشهسفرهزار850از

استرفتهباالمشهداتوبوسهایسنمیانگین

نا نیازهای خصوص در ناووی تامین مشهد نیازهای از یکی کرد: بیان مشهد اتوبوسرانی میانگینوگان حاضر حال در است. جدید گان

نا به جدید اتوبوس نشدن اضافه دلیل به امر این و رفته باال مشهد اتوبوسهای حدودوسن تنها گذشته سال چهار طی یعنی است؛ گان

است.شدهاضافهاتوبوسرانیگانونابهجدیداتوبوسدستگاه200

مدی دوره در داد: ادامه مشهد شهرشهردار نوساریت به توجه نازی قراروی جدی توجه مورد عمومی حملونقل توسعه و اتوبوسرانی گان
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است.شدهاضافهگانونابهجدیدمیدلباسواتوبوسدستگاه147گذشتهسالیکطیتنهاوگرفته

اتوبوسدستگاه139ومیدلباس100یدرخقراردادانعقاد

خ قرارداد همچنین شد: یادآور و100یدرارجائی طی139میدلباس اتوبوس ش10دستگاه با گذشته منعقدرروز داخلی تولیدکننده کت

امیدوا و خرشده تفاهمنامه ش900یدریم با نیز دیگر اتوبوس سردستگاه هرچه داخلی تولیدکننده قراردادرکت و رسیده نتیجه به یعتر

شود.منعقدآن

نوسا کنار در کرد: بیان نازوی خطوطوی توسعه اتوبوسرانی، مدیرگان ششم دوره اولویت در نیز شهریلی هرریت احداث دارد. قرار ی

از بیش مترو ه1500کیلومتر تومان پیدازمیلیارد کاهش مترو ساخت سرعت انتخاباتی موضوعات دلیل به دورهها برخی در دارد. ینه

دارد.قراراولویتدریلیرخطوطتوسعهونیستاینگونهدورهایندریرشهیترمدیوشوراسیاستوروحیهاماکرده

بهرهبردا کرد: اظهار مترو سه خط اول فاز خصوص در مشهد طولرشهردار به مترو سه خط اول فاز از میدان5.5ی فاصل حد کیلومتر

مسافرب پایانه به مطهر حرم اقدام این با میشود. دنبال و گرفته قرار کار دستور در رضا(ع) امام پایانه تا راهآهنرشهدا رضا(ع)، امام ی

شد.خواهدمتصلفرودگاهو

استنشدهدادهتخصیصیرشهقطاربرایمشهدبهرئیسجمهورسفرمصوباتاعتبار

بهرهبردا و تکمیل کرد: تاکید حدودروی سه خط یک فاز از ه9000ی تومان مشهدزمیلیارد به سفر در رئیسجمهور دارد. میلیارد6000ینه

است.نشدهدادهتخصیصیالیرمبلغاینازکنونتااماگرفتنظردرمنظوراینبرایتومان

تص مشهد خطوطرشهردار توسعه از هدف اینکه به توجه با لذا کرد؛ احداث مترو نمیتوان اعتبار تخصیص بدون و مصوبه با کرد: یح

ویژهر توجه ایران معنوی پایتخت به میخواهیم دولت از است، آنان به خدماترسانی و زائران سفر تسهیل سه خط یک فاز بهویژه یلی

باشند.داشته

بهرهبردا برای کرد: عنوان مترو سه خط پیشرفت روند به اشاره با کهرارجائی بوده تونل احداث اول موضوع سه خط یک فاز از ی

حفا است. شده انجام کار این شهرخوشبختانه تا شمالی جبهه در سه خط تونل جاری سال پایان از قبل ابوذر خواهدرک اتمام به ی

حفا ادامه برای حفر دستگاه سپس امامتررسید. به سخ خط تونل بدنه49ی نیز ایستگاه احداث بخش در شد. خواهد منتقل

معما اجرای مرحله به و شده آماده تامینرایستگاهها راستای در همچنین رسیدهایم. ایستگاهها شاهدری امروز خوشبختانه نیز یل

است.مشهدیرشهیترمدیبراییرافتخااینوهستیماصفهانذوبآهنکترشباملییلریدرخسندانعقاد

یمردااختیاردررایرشهقطارسهخطازقطار5

شه قطار سه خط یک فاز از استفاده برای قطار پنج اکنون نیز واگن تامین بخش در داد: ادامه دارشهردار اختیار در را بخشری در یم.

برسیم.نتیجهبهیعارسیمرامیدواودادهانجامرامذاکراتیخاتماالنبیا(ص)گاهرقرابانیزسیگنالینگ

همکا ادامه به تمایل خصوص در شرارجائی با تامینری کنار در کرد: خاطرنشان اصفهان ذوبآهن شرکت از ملی ذوبآهنریل کت

همکا شرآماده این با چری تولید جهت تولیدرکت محصوالتی میتواند اصفهان ذوبآهن که زمانی هستیم. مترو واگنهای برای ملی خ

از بیش به که چ20کند میتواند حتما شود، صادر جهان شهردارکشور راه این در کند. تولید نیز را مترو نیاز مورد آمادگیرخ مشهد ی

میکند.حمایتملیخرچتولیدازوداردرااصفهانذوبآهنبایرهمکا

همکا سند امروز داد: ادامه خروی و دیگرریدری شهرهای از زودتر تا میخواهیم اصفهان ذوبآهن از اما کردیم امضا را ملی یلریل
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دهند.تحویلراماخطوط

پیامانتهای

)۰۱:۱۳-۰۱/۰۸/۲۹(استراهآهنیرتصدیگبهدلیلیلی،رحملونقلبدهی

ش صنفی انجمن حملونقلردبیر حملونقلرکتهای بدهیهای درباره تصدیگریلی بهدلیل بدهیها این که گفت وریلی و راهآهن مدیرعامل رویکرد اگر و است راهآهن اینزی راه یر
شد.خواهدانباشتههمآیندگانبرایبدهیاینکنند،حفظرایرتصدیگاینکهباشد

نظ گفترسبحان در خوی در کشور عمومی بودجه نقش درباره ایسنا با حملونقلرگو دولتیرجهای راهآهن بخش کرد: بیان یلی

تصدی و است حملونقلزتصدیگر حوزه در هنوزریادی و دارد نا79یلی لودرصد کهوگان است راهآهن اختیار در کشور کوموتیو

ندارد.رایلیرحملونقلجهایرختحملعمومیبودجهشرایط،ایندردارد؛هماندکییربهرهو

بهرهو به توجه با داد: ادامه حدودروی از قوانین و مقرات طبق دولتی، شیوه در پایین تمام15ی مالکیت بوده موظف راهآهن قبل، سال

لرگانونا و واگن از اعم را باویلی مسافرکوموتیو و شیوهری با مدت این در و نکرده را کار این اما کند؛ منتقل خصوصی بخش به ی،

است.شدهیترمدیدولتی

ش صنفی انجمن حملونقلردبیر لرکتهای همین اگر کرد: خاطرنشان بهرهوویلی قطعا باشد، خصوصی بخش برای یرکوموتیوها

مدیربیشت خصوصی بودجه با و ندارد اتکا عمومی بودجه به صورت آن در میشود، سودده و داشته دولتری در االن میشود. یت

ل این تعمیر برای مسافوبودجهای حوزه در حملونقلرکوموتیوها و بخشری به اینها که است این ممکن چاره تنها ندارد. وجود یلی

شود.واگذارخصوصی

حملونقلرنظ که است عالقهمند خصوصی بخش اینکه بیان با زودبازدهتری افزود: بگیرد، اختیار در را کاریلی میتواندرین راهآهن که ی

ل که است این لوکند که نیست اینطور هم دیگر کشورهای در کند، تعمیر را زمینگیر دروکوموتیوهای را واگن و دور20کوموتیو سالگی

ل و واگنها هم اروپا در میکنند. استفاده دستگاهها این از ممکن جای تا بلکه بازسا40کوموتیوهایوبیندازند، وزساله و میشود ی

میکنند.استفادهآنهاازمجددا

گل با فوالدی صنایع اینکه بیان با حملونقلووی حوزه در مشتاقند که مواجهند سرمایهگذارگاهی میتواندریلی راهآهن گفت: کنند؛ ی

زودبازدهت لربه و واگنها فوالد، صنایع همین کمک با ممکن روش مدیوین به میتواند راهآهن کند. تعمیر را حملونقلرکوموتیوها یت

کند.یقزتمیتواندداردخصوصیبخشهمرابودجهاشی؛رتصدیگنهوبپردازد

ش صنفی انجمن حملونقلردبیر حملونقلرکتهای که بدهیهایی درباره خصوصیریلی بخش در ما تحلیل داد: توضیح دارد، یلی

تصدیگ بهدلیل مانده قبل دولت از که بدهیهایی که است وراین و راهآهن مدیرعامل رویکرد اگر است؛ راهآهن کهزی باشد این راه یر

شد.خواهدانباشتههمآیندگانبرایبدهیایندهند،افزایشراآناینکهبدتروکنندحفظرایرتصدیگاین

پیامانتهای

ایرانگانیربازاتاقروزانه،اقتصادپالس،خودروگردان،اقتصاداقتصاد،فصلتجارت،فصلنیوز،قلمیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۳:۵۴-۰۱/۰۸/۱۵(شدشکستهاصفهانآهنذوبدراولیهموادیلیرنقلوحملکوردر

ت مهم از نقشریکی که تولیدی کارخانجات در حملونقل سیستم بخشهای انکازین قابل غیر و بنایی نقلریر و حمل دارند اولیه مواد جایی به جا و پایدار توسعه در ،ری است یلی
نقل و شرحمل مانند مدیریلی دارند را مواد حمل و جایی به جا وظیفه اصلی های ترابریان و آهن راه شریت توانستهری شرکت داخل به اولیه مواد حمل شهرکورد در را بارکت یور

.بخشدبهبودواگن349مهرماهوواگن347حمل

ت مهم از یکی ایلنا، گزارش نقشربه که تولیدی کارخانجات در حملونقل سیستم بخشهای انکازین قابل غیر و بنایی توسعهریر در ی

نقل و حمل دارند اولیه مواد جایی به جا و نقلرپایدار و حمل ، است شریلی مانند حملریلی و جایی به جا وظیفه اصلی های یان

مدی دارند را ترابرمواد و آهن راه شریت توانستهری شرکت داخل به اولیه مواد حمل شهرکورد در را حملرکت با مهرماه347یور و واگن

.بخشدبهبودواگن349

تراب و آهن راه مدیر محمدی شرحامد ازری اصفهان آهن ذوب که این به توجه با گفت: خبر این اعالم با خود37کت اولیه مواد مبدا

با برنامهرگیررا کند، می تخلیه باشد می اصفهان آهن ذوب که مقصد یک در و بازیری جهت ذوبرگیری تولید در تواند می حمل و ی

است.تولیدافزایشمهمکانراازیکییلیرنقلوحملوباشدمهمبسیارآهن

اصفهان آهن ذوب در شد: آور یاد ب4وی دا(گردانرواگن ( زغال برای دستگاه دو و آهن سنگ برای دستگاه هفتمردو در که یم

.استنظیربیخودنوعدرکهاستگردیدهتخلیهوکترشوارداولیهموادواگن349مهرماه26دروواگن347یورماهرشه

تراب و آهن راه شرمدیر قبلری سال مشابه مدت در که این به اشاره با ش27کت وارد اولیه مواد واگن بهرهزار رقم این امسال و کت

مدی34 های رسالت از یکی گفت: است، کرده پیدا افزایش ترابرهزار و آهن راه کاریت دو به اولیه مواد رساندن بزری تولیدرگاه گ

ساآ کک و حزگلومره و سیر مختلف مبداهای به توجه با و باشد می برنامهری مهمزیرکت، این که است الزم تولید برای دقیقی ی

است.انجامحالدریزروشبانهصورتبهیترمدیاینتالشگرانتوسط

مدی با گفت: دیروی اساسی تعمیرات انجام و زمان کمتزیت که زمانی در ها شرل به اولیه مواد ورود پیک دارین را ورکت بهره درریم ی

دادیم.افزایشرابخشاین

نصی سرسعید حری دایره مدیرپرست ترابرکت و آهن راه روریت شبانه تالش با گفت: وقفهزی بدون و دایره443ی تالشگران از نفر

زرح ایستگاه از اولیه مواد حامل های واگن وارکت، قسمت به سپس و خام مواد ایستگاه به شهر سنگژین زغال و آهن سنگ های گون

.شودتخلیهموقعبهتایابدمیانتقال

ز ایستگاه به خالی های واگن ارسال تخلیه، از پس بخش این افزود: جهتروی معادن به بارنامه موقع به تا دارد عهده بر را شهر ین

.گیردمیانجامقطارکترحعمومیمقرراتاجرایباهمراهدقیقهاییزیربرنامهبافراینداینکهگرددارسالیرگیربا

ورودرنصی کوره سه هر تولید بودن مدار در به توجه با گفت: در347ی شیفت سه طی اولیه مواد حامل ورشه7واگن ماه 349یور

شد.انجاممهرماه26درواگن

،24نیوزایرانسرعت،عصر،24معدن،24ذوبیرخبپایگاهامروز/آرماناقتصاد،دنیایایرانی،توسعهامروز،رویدادنصفجهان،روزنامهموج/یرگزارخبدیگر:منابع
مدیا،معدننیوز،جامعگردان،تجارتمعدن،دنیاینیوز،معدنمالی،پولیفردا،باندیدهتجارت،واقتصادمتالز،میآنالین،جمجامآنالین،ملیآرماندرآمدنیوز،

تجارتخبر،رویدادق،رشرویدادنیوز،فرازورزشی،رصدنیوز،ماینآنالین،فلزاتنیوز،شمانامه،معدنیرخبپایگاهاقتصادی،پیکاقتصاد،وشمااقتصادی،رصد
بورس/اطالعاتمجلهزمانه/اقتصادبیمه،واقتصادپرس،بورسنقل،وحملصنعتجامعپرتالاکوناپرس،تجارت،نبضنو،ایرانروز،رصدجدید،رویدادآوا،

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان
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)۱۶:۰۷-۰۱/۰۸/۲۲(هستیممتروواگنخرچتولیدبرایاصفهانذوبآهنبایرهمکاآمادهمشهد:شهردار

خ سند انعقاد به اشاره ضمن مشهد "رشهردار شرید با ملی داریل" آمادگی گفت: اصفهان ذوبآهن چرکت تولید جهت در تا شریم این با نیز مترو واگنهای برای ملی همکارخ یرکت
کنیم.

همکا سند انعقاد مراسم در ارجائی عبداهلل سید مشهد، از ایلنا خبرنگار گزارش "ربه تولید متروری برای اصفهان ذوبآهن با ملی یل"

شه مدیران و ترافیک و حملونقل عمران معاون شهر، اسالمی شورای اعضای از جمعی حضور با که برمشهد یکیری گفت: شد، گزار

بز شهرهای در مهم مسائل میتواندراز نشود توجه آن به بهموقع اگر که موضوعی است، عمومی حملونقل ایران، ازجمله دنیا گ

باشد.داشتهدنبالبهگیربزچالشهای

بز شهرهای در هرروزه کرد: اظهار نیست، مستثنا امر این از نیز مشهد کالنشهر اینکه بیان با سفرروی درخواست افزایش شاهد گ

اگر که است حالی در این و هستیم عمومی حملونقل بهزبا شهرها نشود ایجاد عمومی حملونقل توسعه جهت الزم یرساختهای

شد.خواهندتبدیلگیربزکینگهایرپا

حملونقل عمومی حملونقل بحث در افزود: مشهد کهرشهردار هرچند است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از مترو جمله از یلی

هستند.مهماتوبوسمانندنیزعمومیحملونقلدیگربخشهای

حاضر حال در کرد: اضافه نا1400ارجائی در اتوبوس شهرداودستگاه اتوبوسرانی نیازرگان که است حالی در این و هستند فعال مشهد ی

میشود.انجامیردرونشههزارسفر850ازبیشروزانهتعداد،همینبااینحالبااستتعداداینبرابردوازبیشمشهد

نا تأمین مشهد نیازهای از یکی اینکه به اشاره ضمن باالووی مشهد اتوبوسهای سن میانگین اکنون کرد: خاطرنشان است جدید گان

نا به جدید اتوبوس نشدن اضافه دلیل به امر این و حدودورفته تنها گذشته سال چهار طی که صورتی به است اتوبوس200گان دستگاه

است.شدهاضافهاتوبوسرانیگانونابهجدید

مدی دوره دراین موضوع این به توجه با داد: ادامه شهرشهردارمشهد نوساریت به توجه نازی حملونقلوی توسعه و اتوبوسرانی گان

است.شدهافزودهگانونابهجدیدباسمیدلواتوبوسدستگاه147گذشتهسالیکطیتنهاوگرفتهرقراجدیتوجهموردعمومی

خ قرارداد همچنین افزود: و100یدرارجائی طی139میدلباس نیز اتوبوس ش10دستگاه با گذشته منعقدرروز داخلی تولیدکننده کت

برسد.قراردادبهیعتررسهرچهداخلیکنندهتولیدکترشبانیزدیگراتوبوسدستگاه900یدرختفاهمنامهیمرامیدواواستشده

نوسا کنار در اینکه بیان با نازوی خطوطوی توسعه اتوبوسرانی، مدیرگان ششم دوره اولویت در نیز شهریلی کرد:ریت اظهار دارد قرار ی

ه به توجه اززبا بیش که مترو کیلومتر هر احداث باالی ه1500ینه تومان انتخاباتیزمیلیارد موضوعات دلیل به دورهها برخی در دارد ینه

و شورا سیاست و روحیه بگوییم باید اما بپردازند میشود دیده که زمین روی پروژههای اجرای به و داده کاهش را مترو ساخت سرعت

دارد.قراراولویتدریلیرخطوطتوسعهونیستاینگونهدورهدراینیرشهیترمدی

بهرهبردا اساس همین بر گفت: مشهد طولرشهردار به مترو سه خط اول فاز از امام5.5ی پایانه تا شهدا میدان حدفاصل کیلومتر

میشود.دنبالوگرفتهرقراکاردستوردررضا(ع)

مسافرب پایانه به مطهر حرم و میشود زده نشان سه تیر یک با اقدام این با افزود: متصلرارجائی فرودگاه و راهآهن رضا(ع)، امام ی

شد.خواهد

بهرهبردا و تکمیل اینکه به اشاره ضمن حدودروی سه خط یک فاز از ه9ی تومان میلیارد تزهزار دارد سفرأینه در رئیسجمهور کرد: کید
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است.نشدهدادهتخصیصیالیرتاکنونمبلغاینازبگوییمبایداماگرفتندنظردرمنظوراینبرایتومانمیلیاردهزار6مشهدبه

تص مشهد خطوطرشهردار توسعه از هدف اینکه به توجه با لذا کرد احداث مترو نمیتوان اعتبار تخصیص بدون و مصوبه با کرد: یح

اسالمیر ایران معنوی پایتخت به تا میخواهیم دولت از است آنان به خدماترسانی و زائران سفر تسهیل سه، خط یک فاز بهویژه یلی

باشند.داشتهویژهتوجه

بردا بهره برای داد: ادامه حفارارجائی و شده انجام کار این خوشبختانه که است تونل احداث اول بحث سه خط یک فاز از تونلری ی

شه تا شمالی جبهه در سه جارخط سال پایان از قبل ابوذر حفارک ادامه برای حفار دستگاه سپس و رسید خواهد اتمام به تونلری ی

شد.خواهدمنتقل49امامتبهسهخط

شدهایم.ایستگاههایرمعمااجرایواردوشدهآمادهایستگاههابدنهنیزایستگاهاحداثبخشدرافزود:وی

تأمین راستای در همچنین کرد: اضافه خرشهردارمشهد سند انعقاد شاهد امروز خوشبختانه نیز "ریل شرید با ذوبآهنریل"ملی کت

است.مشهدیرشهیترمدیبراییرافتخااینوهستیماصفهان

تص شهرارجائی قطار سه خط یک فاز از استفاده برای قطار پنج اکنون نیز واگن تأمین بخش در کرد: داریح اختیار در را بحثری در و یم

برسانیم.نتیجهبهراآنزودترهرچهیمرامیدواودادهایمانجامرامذاکراتیخاتماالنبیا(ص)گاهرقراباهمسیگنالینگ

تأمین کنار در اینکه بابیان شروی از ملی همکاریل آماده ذوبآهن شرکت این با چری تولید جهت نیزرکت مترو واگنهای برای ملی خ

از بیش به که کند تولید محصوالتی میتواند اصفهان ذوبآهن وقتی کرد: خاطرنشان حتم20هستیم، شود صادر جهان میتواندکشور ًا

شهردارچ راه دراین و کند تولید نیز را مترو موردنیاز همکارخ اصفهان ذوبآهن با دارد آمادگی مشهد چری تولید از و کرده ملیری خ

کند.حمایت

همکا سند امروز گفت: مشهد خرشهردار و دیگرریدری شهرهای از زودتر تا میخواهیم اصفهان ذوبآهن از اما کردیم امضاء را ملی یل

دهند.تحویلمابهرایلر

ایمنامشهد،یرشهردا،24ذوبیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۵۰-۰۱/۰۸/۲۲(اصفهانذوبآهنبامشهدیرشهردایرهمکاتفاهمنامهامضاء

)۱۵:۴۷-۰۱/۰۸/۰۸(اصفهانآهنذوبیرترابوآهنراهدریالیرمیلیارد50جوییصرفه

مدی تالشگران همت ترابربه و آهن راه کنتریتهای و سفارشات و جاری اصفهان، آهن ذوب کاالی لرل پیستون TGMکوموتیووینگهای بر6 بالغ اقتصادی صرفه دررمیلیارد50با یال
شد.یزسابومیواحیااصفهانآهنذوبکترش

هستیممتروگنواخچرتولیدایبراصفهانذوبآهنبایهمکارآمادهمشهد:دارشهرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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نارس تعمیرات مدیوپرست ترابرگان و آهن راه شریت پیستونهایری که حساسی نقش به توجه با گفت: اصفهان آهن ذوب کت

بازساول و احیا دارند، موتور در شزکوموتیو یک توسط آنها آتیری تعمیرات برای نیز خوبی تجربه انتقال که شد آغاز داخلی توانمند کت

نشست.ثمربه

بازساژافشین این افزود: فر میزانزیانی به را کار حین توقفات گرفت، انجام کوتاهی زمان طی که بهرهزی ارتقاء لذا و داد کاهش یادی

زد.رقمرایرو

ش مسئولین حمایت داشت: اظهار آهنی ذوب تالشگر ساراین بومی و احیا در لزکت پیستونهای چنینوی و بود موثر بسیار کوموتیو

میرود.شماربهکارخانهبرایبیشتریهایزسابومیبخشنویدًاقطعرویکردهایی

بازرپو کاردان مقدس مدیریا خرگانی وریت احیا خصوص در شده اخذ استعالمهای اساس بر گفت: اصفهان آهن ذوب نیز تجهیزات ید

گردید.مشخصآهنذوبنیازموردمشخصاتبامطابقسازندهکترشپیستون،اینیزبازسا

خ افزود: پیستونراو این شرمیلیارد50ید برای هریال سازکت بومی اما برداشت، در هزینه با آن برزی بالغ تومان350ینهای میلیون

گرفت.انجامماهششطیو

باز تصرکاردان تحرگانی دلیل به پیستون این واردات کرد: تحریح دل از دیگر یکبار لذا و نبود پذیر امکان بومیریمها برای فرصتی یمها

گردید.فراهماصفهانآهنذوبکوشانسختتوانمندیاثباتویزسا

مدی کنترکاردان و سفارشات شریت کاالی لرل این پیستونهای کرد: اضافه نیز اصفهان آهن ذوب لذاوکت و هستند روسی کوموتیو،

نبود.پذیرامکانًابعضوبرزمانیمهارتحدلیلبهآنهاتامینوواردات

ش توسط پیستون این اولیه نمونه افزود: سلیمیان تاییدراکبر و فنی بررسی از پس و گردید ارائه آهن ذوب به و آماده سازنده کت

گرفت.قرارکاردستوردرآنهاازعدد100یزسابومیواحیاکاال،لرکنتوسفارشاتیترمدیباجلساتویرترابوآهنراهیترمدی

ط از اما نداشتند، استفاده قابلیت بودن مستهلک دلیل به پیستونها این کرد: نشان خاطر ساراو بومی مجددزیق دری، و شدند احیا ًا

گرفتند.قراریربردابهرهفرایند

عصرنیوز،مایناقتصاد،وشمااقتصادی،رصدمالی،پولینامه،معدنیرخبپایگاهنیوز،معدنمعدن،دنیاییرخبپایگاهایلنا/تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
نو/ایرانملت،اقتصادگویا،اقتصادتهران،رخدادخبر،رویدادق،رشرویدادروز،رصدجدید،رویدادآوا،تجارتبرتر،تیترورزشی،رصدتجارت،واقتصادسرعت،
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان

)۱۰:۰۵-۰۱/۰۸/۱۱(داردراکشورمعادنازیربردابهرهواستخراجپتانسیلاصفهانآهنذوب

باشد.داشتهآهنذوببایربردابهرهحوزهدرخوبییرهمکامیتواندسنگانوخوافمعادنبهنزدیکیدلیلبهرضویقدسگفت:آستانطالبیان

ش امور معاون طالبیان مهدی بهرهورسید بنیاد ورکتهای عمران موسسه مدیرعامل قربانی مهدی و رضوی قدس آستان موقوفات ی

ای مهندس با و بازدید تولید خط از اصفهان آهن ذوب در حضور با همراه هیات و رضوی شرتوسعه مدیرعامل رخصتی ذوبرج کت

بازا معاون کرمی بهزاد شرآهن، عمومی روابط مدیر سرال حمید و فروش و همکاریابی و تعامل خصوص در و دیدار دررکت بیشتر ی

اصفهانآهنذوبیابرتروآهناهردرلییاردمیلیار50جوییفهصران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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کردند.گفتگومجموعهدوهریروبهرهافزایشجهت

ش بردارمدیرعامل بهره و اکتشاف امر در اصفهان آهن ذوب تواناییهای به اشاره با آهن ذوب سالهایرکت در گفت: کشور معادن از ی

برخوردا با اصفهان آهن ذوب شرگذشته این در تولید و بود کامل تولید زنجیره دارای معدن، از ولیری میشد، انجام دغدغه بدون کت

است.شدهمواجهمشکلباتولیدوشدهقطعزنجیرهایناشتباهتصمیماتبرخیبدلیلاکنونهم

ش با تا دارد آمادگی اصفهان آهن ذوب شد: آور یاد کاررخصتی معدن زمینه در که همکارکتهای دارند فعالیت وری باشد داشته ی

دارد.رایرهمکااینپتانسیلرضویقدسآستان

کا معدن اینکه به اشاره با همراو و نیستند جدا اصفهان آهن ذوب از کشور معادن گفت: است شده آغاز آهن ذوب تولد با کشور در ی

استرات که تولیدژکنون با آهن ذوب شکل12ی افزا ارزش محصوالت تولید و محصول تنوع افزایش مبنای بر ماه بهمن از جدید محصول

و دانست ملی را خود تولیدات در آهن ذوب تفکر وی شوند. بهرهمند سیاست این از خود حمایت با میتوانند نیز کشور معادن گرفته،

مشکالت از رفت برون راههای از یکی میتواند صادرات است زبانزد اصفهان آهن ذوب محصوالت کیفیت که کنونی شرایط در افزود:

باشد.

ش امور بهرهورمعاون بنیاد همکارکتهای توسعه رضویبه قدس آستان موقوفات رضویری قدس آستان و اصفهان آهن ذوب بین ی

ش گفت: و کرد شراشاره از یکی رضوی توسعه و عمران برایرکت مناسبی بسیار ظرفیت که است رضوی قدس آستان در جدید کتهای

بهره افزایش جهت در مجموعه دو هر بیشتر تعامالت برای مناسبی بسیار بستر میتواند و دارد را صنعتی و معدنی عمرانی، کارهای

باشد.یرو

بردا بهره و اکتشاف حوزه در اصفهان آهن ذوب پتانسیل به طالبیان مهدی قدسرسید آستان گفت: و کرد اشاره کشور معادن از ی

همکا میتواند سنگان و خواف معادن به نزدیکی دلیل به برداررضوی بهره حوزه در خوبی کهری باشد داشته اصفهان آهن ذوب با ی

گردد.محققزودترچههریرهمکاایناستامید

پایگاهایرانی/توسعهامروز،رویداداقتصاد،وهدفمردم،اقتصادسازندگی،واقتصادامروز،آرماننصفجهان،روزنامهایلنا/تسنیم،موج،یرگزارخبدیگر:منابع
آینده،اقتصادآنالین،جمجامروز،رصدملت،اقتصادورزشی،رصدنامه،معدنیرخبپایگاهمعدن،دنیاینیوز،مایننیوز،شمااقتصادی،رصداقتصاد،وشمایرخب

آهنذوبسهامیکترشسازماننو/ایراننیوز،فرازکنا،ر،24نیوزایرانتجارت،نبضفردا،باندیدهمتالز،می،24معدنکالن،اقتصادزمانه،اقتصادمیهن،اقتصاد
اصفهان

)۱۳:۰۶-۰۱/۰۸/۲۸(کنندحفظراخودتولیدروندفوالد،صنعتهمچونکشورمادرصنایع

شد.گزارربکشور،غیرعاملپدافندسازمانرئیسجاللیسردارحضوربااصفهانذوبآهنکترشوکهرمبافوالدگروهمدیرانغیرعاملپدافندهمایش

مبا فوالد گروه مدیران غیرعامل پدافند شرهمایش و غیرعاملرکه پدافند سازمان رئیس جاللی سردار حضور با اصفهان ذوبآهن کت

ش مدیران و معاونان عامل، مدیران مبارکشور، فوالد مدیرکتهای اصفهان، ذوبآهن و استاندارکه غیرعامل پدافند ورکل اصفهان ی

شد.گزارربکهرمبافوالدکترشردراستانحراستکلرمدی

روز اصفهان مردم کرد: اظهار کشور غیرعامل پدافند سازمان رئیس جاللی، تشییع25غالمرضا با همزمان370آبانماه بهطور شهید
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دا گرامی را کشور معزز شهیدان همه خاطره و یاد است شایسته و کردند خلق جاویدان تارحماسهای شد فراهم فرصتی امروز یم.

سایب احتمالی شرتهدیدات مباری فوالد استرکتهای ممکن که اصفهان ذوبآهن و قرارزکه تأثیر تحت را کشور صنعت یرساختهای

کنیم.بررسیدهد،

ج در گفت: شراو دو عامل مدیران با دیدار مباریان فوالد مبارکت فوالد تولید خطوط از بازدید و ذوبآهن و مدیرکه نکات ورکه، یتی

ش دو عامل مدیران که را شرتخصصی خوشبختانه دادیم. قرار بررسی مورد باشند داشته اشراف آنها به باید مبارکتها فوالد کهرکت

سایب حمله از بربعد سرگشتپذیری، خنثیساری ضمن توانست بهخوبی و داشت سایبزیعی حمالت و تهدیدها ارزشمندیری تجارب ی،

شد.خواهداستفادهکشورصنایعدیگردرتجارباینازکهکندکسبزمینهایندر

استدادهانجامغیرعاملپدافندحوزهدرخوبیاقداماتکهرمبافوالد

ش این افزود: کشور غیرعامل پدافند سازمان نیازمندیهایررئیس و بازار بر مبتنی فوالد تولید برای ارزشمندی اقدامات توانسته کت

سایب حمالت دهد. انجام برنامهرکشور کشور فوالد صنعت به بازیری خوشبختانه که بود شده انجام خاصی تکنیکهای با و یشده

و شد وارد کشور فوالد صنعت به آسیب حداقل موجود، نسبی آمادگی و بودند کرده پیشبینی قبل از صنایع این که تمهیداتی به توجه

گشتیم.زبااولیهحالتبهبهسرعت

تص عبرتآموراو کرد: سایبزیح حمالت از ایرادهایری کردن برطرف و سایبزی فضای وریرساختی کشور صنعت در آموزشآی و گاهی

اهمیت از غیرعامل پدافند حوزه در آنان بودن بهروز و صنعت صنعتیزمدیران عملیاتی تیمهای آن، کنار در است. برخوردار یادی

دهند.جدیومؤثرپاسخبتوانندتاباشندداشتهراتهدیداتوحوادثبرابردرالزمآمادگیبایدیرسایب

ت سایبأجاللی حمالت و تهدیدها حوادث، وجود علیرغم باید فوالد، صنعت همچون کشور مادر صنایع کرد: رارکید خود تولید روند ی،

مصونسا منظور همین به کنند. امنسازحفظ و اضطرازی ضروری از صنایع در سایبری حمالت به توجه با است. ازریات بیش گذشته، ی

آسیبپذی80 از سایبردرصد حمالت مختلف، صنایع قابلحلری فشرده زمان یک در و جمعی همت یک با که بوده سطحی و ساده ی

است.

استنظامیجنگآستانهتایرحداکثوهمهجانبهفشاردشمنیژاسترات

استرات کرد: عنوان حداکثژاو و همهجانبه فشار دشمن جمهوری علیه تعری نظامی جنگ آستانه تا اسالمی مشخصیری مؤلفه و شده یف

حداکث و اسالمی ایران با مبارزه برای ابزارها و ظرفیتها همه از استفاده معنای به آن بودن همهجانبه که نیزردارد فشار این بودن ی

کنند.یبرتخودهندقرارخودتأثیرتحتراماکشورتااستنظامیجنگآستانهتاقواتمامباتالشبهمعنای

دا قوت نقطه حوزه این در که میدهد نشان دشمن سوی از نظامی حمله تحقق عدم کرد: بیان کشور غیرعامل پدافند سازمان یمررئیس

قرم خط را ما علیه جنگ به ورود قرمزو خط چنین و دادهاند قرار خود برای جمهوزی تالشهای نشستن بار به از نشان اسالمیری ی

دارد.ایجادشدهظرفیتهایبادفاعیبازدارندگیایجادزمینهدر

دشمنسویازکیبیرتجنگشروع

ت جنگ شروع و درون از نفوذ راههای و آسیبپذیر نقاط شناسایی با دشمن داد: توضیح دارد.راو را کشور به رساندن آسیب قصد کیبی

از برخی دهد. توسعه را نفوذ میتواند که ظرفیتهایی یا دارد وجود کشور داخل که است ضعفی نقاط وجود معنای به موضوع این

باشد.کنانرکاسمتازنفوذجنسازیافناورانهویرنرمافزاجنسازمیتواندتالشهااین

استبودهسطحیکشوریرسایبحمالتدرصد80ازبیش
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تش وابستگیرجاللی به باید کرد: سایبزیح فضای به آسیبپذیریرساختها معموال زمینه این در باشیم. داشته توجه پیداری یهایی

این در که میشود ایجاد امنیتی حفرههای سمت از که است آسیبهایی دوم دسته میگیرد. قرار حمالت مبدأ همینها که میشود

قد هم و بوده زمانبر هم حفرهها این کردن پیدا آسیبپذیردسته نیز سوم دسته است. مشکل سیستمهایری در که هستند یهایی

ازریدارخ بیش میدهد نشان انجامشده مطالعات میشوند. فعال دستور یک با و شده نصب ابتدا همان از حمالت80یشده درصد

بودهاند.اولدستهبندیجنسازگذشته

سایب حمله یک براساس خدمت یا محصول تولید زنجیره قطع دشمن، حمالت سوم الیه در گفت: آنراو نوع به توجه با که است ی

بز چهارم، الیه در میشود. مردم ناراحتی باعث موضوع این و میپذیرد صورت مردم و اقتصاد بر سوء تأثیر خدمت، یا گنماییرمحصول

تو سیستم در اختالل به میتوان مثال بهطور میکند؛ دنبال را آن دشمن که است پروژههایی از یکی مردم بر سرویس قطع یعزپیامد

بزند.رقمرارسانهایجنگازالیهایکردتالشدشمنکهکرداشارهیرسراسسوخت

حمالتلرکنتیقرطازیرسایبآسیبهایازیرگیوجل

نقش رسانهها از برخی بین این در که است ناآرامی و آشوب نظیر امنیتی چالشهای ایجاد دیگر الیههای از یکی افزود: جاللی

کنتزهماهنگسا و هدایت جلری، برای میدهند. انجام را داشتهرگیول درونزا تهدیدات کاهش برای برنامهای باید تهدیدات این از ی

باشیم.

مدی الیههای عرصه این چراکه دهیم؛ انجام کنترلی و پیشگیرانه اقدامات از مجموعهای باید کرد: نشان خاطر دارد.راو کارشناسی و یتی

است.حرمطصنعتیلرکنتواطالعاتیرفناوزمینهدرفنیمباحثکارشناسیحوزهدر

باشندداشتهدفاعیوامنیتییرمعمابایدسامانهها

تص کشور غیرعامل پدافند سازمان سایبررئیس تجهیزات به وابسته سیستمهایشان که مجموعههایی مدیران کرد: بایدریح است، ی

سایب سواد سایبرحداقل امنیت و معماری باید نیز سامانهها باشند. داشته را معماری مانند دفاعی و امنیتی عمق،ری در دفاع ی

باشند.داشتهیرهایزجوشبکهایالیهبهالیه،

ت کنند.أاو توجه آن به باید مدیران که است مواردی از دیگر یکی سیستمها پیکربندی و سیستم در بدافزارها تشخیص امکان کرد: کید

و ساماندهیها زمینه این در و میشود کمتوجهی آن به متأسفانه که است مواردی از یکی شبکهها در اطالعات نشر این، بر عالوه

شود.انجاممدیرانتوسطبایدالزمیهایزیربرنامه

کنت بدون دسترسیهای سامانهها در نباید مدیران کرد: عنوان کامالرجاللی سامانهها در دسترسیها و نوع میزان باید کنند. ایجاد ل

مدی سیستمهای از بعضی باشد. زمان به بهرمحدود صنعتی دشمنGPSیت سوی از سوءاستفاده باعث موضوع این که هستند متصل

بومیسا باید و اززمیشود باید چون است؛ مهم بسیار نیز گرفتن پشتیبان یا بکآپ موضوع داد. انجام زمینه این در را الزم یهای

کرد.استفادهسالموخوببکآپازبتواننیازموقعدرتاکرداستفادهآندرستروشهای

بز سیستمهای برای صنعتی اتوماسیونهای نجات و امداد واحدهای ایجاد کرد: بیان ضروراو پاسخرگ برنامه باید گروهها این است. ی

دهند.مناسبیپاسخهایبتوانندحملهصورتدرتاباشندداشتهیراضطرا

تش سایبرجاللی امنیت متخصص نیروهای کمبود کرد: شریح باید ماست. کشور چالشهای از یکی سایبری امنیت نیروهای یرکتها

دهند.ارتقاوکنندحفظراخود
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)۱۵:۰۸-۰۱/۰۸/۰۲(کنندگانمصرفاعتمادضامنآهنذوباستانداردمحصوالتکیفیت

ش فراگیر کیفیت استانداردهایرمدیر که این بیان با آهن ذوب با3277یل،رانواع22669کت بال تیرآهن ورانواع دار شیب موا16348و1791یک پهن نیم بال تیرآهن برایزانواع ی
شود...میرعایتاصفهانآهنذوبدرمحصوالتاینتولید

خب گزارش شرگزاربه فراگیر کیفیت مدیر ، تسنیم استانداردهایری که این بیان با با3277یل،رانواع22669کت بال تیرآهن یکرانواع

و دار موا16348و1791شیب پهن نیم بال تیرآهن افزود:زانواع شود، می رعایت اصفهان آهن ذوب در محصوالت این تولید برای ی

موا14484و13781استانداردهای پهن بال تیرآهن آجدار،3132ی،زانواع نبشی،13968میلگرد ناودانی،4477تولید 3694تولید

و فوالدی،رتولید سازه EN10025شمش،20300ق ، EN10034، DIN1025وEN10024،تیرآهن آجدار،DIN488وBS4449انواع میلگرد

EN10056،نبشیEN1026وDIN1026،ناودانیDIN21530معدن،رآ وروEN10029ک فوالدی سازه UICوEN13674ق CODE یل،ر860

گردد.میرعایتشدهذکرمحصوالتتولیدبرایکهاستاستانداردهاییسایر

صد درمحمد به شری محصوالت عرضه برای ایران استاندارد ملی سازمان از استاندارد عالمت کاربرد پروانه وریافت پرداخت کت

م های شماره به استاندارد عالمت کاربرد های پروانه با6341434925یل،ربرای638229999گفت: بال تیرآهن دار،ربرای شیب یک

موا6390904015و6303106775 پهن نیم بال تیرآهن سبک،زبرای نیمه و معمولی آجدار،6301881745ی میلگرد 6320811895برای

است.شدهیافترداصفهانآهنذوبمحصوالتاینبرایایراناستانداردملیسازمانازنبشیبرای6320805895وناودانیبرای

تص اصفهان آهن ذوب فراگیر کیفیت استانداردهایرمدیر یا محصول هر برای شده تصویب ملی استانداردهای بر عالوه کرد: یح

مدی تصویب به و شده تدوین نهایی محصول و شمش بازرسی داخلی دستورالعملهای برربینالمللی، است. رسیده کارخانه عالی یت

فوالدسا بخش مختلف مراحل در اساس کنتزاین بازرسان نورد، مهندسی و درری شده مشخص وظایف و استانداردها مطابق کیفیت ل

دهند.میانجامباالحساسیتودقتباواحسننحوبهرابازرسیعملیاتی،رکاوشغلیهایدستورالعمل

فوالدسا بخش در داشت: اظهار مسئول مقام کازاین در تولید نحوه کنورتور،ری کنتریختهگرگاههای دستورالعمل، مطابق شمش و لری

شماره به ایران ملی استاندارد مطابق تولیدی شمش کیفیت و شود میگردد.20300می بررسی دقت به داخلی دستورالعملهای و

صافکا و پرداخت قسمت و نورد خط گرم، پیش های کوره شامل تولید خط طول در نیز نوردها در نهایی محصول تولید مطابقرنحوه ی

کنت کیفیت، بازرسین توسط درخواستردستورالعمل یا و بینالمللی یا داخلی استانداردهای مطابق نهایی محصول کیفیت و شده ل

کنترمشت مری آزمایشگاه مجرب کادر توسط اصفهان آهن ذوب ورودی مواد همچنین میگردد. قرارزکرل بازرسی مورد ذوبآهن ی

ISOگواهینامهدارایآزمایشگاهاینکهمیگیرد باشد.مینیز17025

میلگردرصد محصوالت که نکته این گرفتن نظر در و اصفهان آهن ذوب محصوالت باالی بسیار کیفیت به توجه با کرد: نشان خاطر ی

اجبا استاندارد دارای اصفهان آهن ذوب نبشی و ناودانی دار، شیب بال تیرآهن پهن، نیم بال تیرآهن دورآجدار، سال هر باشند، می ی

بردا نمونه اصفهان استان استاندارد کل اداره بازرسین توسط مداوم صورت به وربار میگیرند قرار کیفی دقیق بررسی مورد و شده ی

ط در عمدهای بسیار نقش تواند می محصوالت این بنابراین گردد می تأیید ایران ملی استانداردهای مطابق ها آن ساخترکیفیت ح

و سازندگان اعتماد موجباب تواند می آهن ذوب استاندارد محصوالت ایران، کشور بودن خیز زلزله به توجه با نمایند. ایفا ملی مسکن

سازد.فراهمراهاآنمصرفکنندگانخاطرآسودگی

ط آغاز به توجه با افزود: قرارروی نهایی کننده مصرف اختیار در که هایی سازه مقاومت بهبود جهت مسکن، ساخت ملی نهضت ح
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) پهن بال های تیرآهن ویژه به اصفهان آهن ذوب استاندارد مطابق محصوالت از توان می گیرد تیروHمی جای به افزایشر) جهت ق

های تیرآهن از استفاده مزایای از کرد. استفاده زلزله، باالخص مترقبه غیر و طبیعی بالیای مقابل در ها سازه تیروHمقاومت جای قربه

فشا جوشکارمقاومت فرآیند از استفاده عدم باالتر، ساری سبک هزی، کاهش سازه، لرزهزی رفتار و باالتر برشی و خمشی مقاومت ینه،

باشد.میبهترای

***

خبر،جارچی،724سباهمراز،بیمه،واقتصادفردا،باندیدهنیوز،پیداگراکوناپرس،یرخبپایگاهسرآمد/اقتصادسازندگی،واقتصادجمهور،روزنامهدیگر:منابع
رویدادآوا،تجارتبازار،افقگستر،روابطبورس،رصدنیوز،طالامروز،بورسنیوز،جامعمدیا،معدنگردان،تجارت،24ذوبنامه،معدنیرخبپایگاهنیوز،معدن

درآمدنیوزآنالین،سرآمداقتصادنو،ایرانخبر،رویدادجدید،رویدادق،رش

)۱۴:۵۲-۰۱/۰۸/۰۸(استکترشاولاولویتانسانیهایسرمایهسالمت

اصفهان...آهنذوبدرحضوربادانابیمهمدیرانازتعدادیومدیرههیاتعضوحسینیداودسید،مدیرعاملیرجعفرضا

خب گزارش جعفرگزاربه رضا ، تسنیم حضورری با دانا بیمه مدیران از تعدادی و مدیره هیات عضو حسینی داود سید ، مدیرعامل ی

ای مهندس با تولید، خط از بازدید ضمن اصفهان آهن ذوب مهدیردر و اقتصادی و مالی معاون سلیمی احمد ، مدیرعامل رخصتی ج

.کردندگفتگومابینفییرهمکاتوسعهخصوصدرودیدارکترشاجتماعیخدماتوپشتیبانیمعاونبهرامی

تح دشمن هدف کنونی شرایطی در اینکه به اشاره با دیدار این در رخصتی یکرمهندس تولید و است کشور اقتصاد به زدن ضربه و یم

ور دهد افزایش را خود تولید توانسته اصفهان آهن ذوب شرایط این در : گفت باشد، می دشمنان های توطئه با مقابله برای مهم کن

.استکترشاینپوالدمردانهمتازنشاناین

ش اول اولویت انسانی های سرمایه سالمت اینکه به اشاره با اصفهان آهن ذوب عامل سالمترمدیر و درمان موضوع : است،گفت کت

هرکا بایستی میتواند هرچه ذوبآهن و است مهم بسیار شزکنان این تالشگران قبال در خود مسئولیت تا کند انجامرینه به را کت

برساند.

جعف همکاردکتر توسعه اینکه به اشاره با نیز دانا بیمه عامل مدیر اینری اهداف از تعامالت کیفی سطح ارتقاء و مابین فی های ی

بز از یکی اصفهان آهن ذوب : گفت بود ورگترجلسه است نظیر بی منطقه در که باشد می کشور فوالدی محصوالت کنندگان تولید ین

.استآنتولیداتومجموعهاینوجودکشور،افتخاراتازیکیشکبی

اصفهان آهن ذوب اینکه به اشاره با مهمتروی از یکی صنعتی عظیم مجموعه این : شد آور یاد است کشور در فوالد تولید اساسی ینرکن

اث میرصنایع قدردانی اصفهان آهن ذوب پوالدمردان و کشان زحمت تمامی از و باشد می کشور کالن اقتصاد و تولید بخش در گذار

.هستندصنعتپرچمشدنبرافراشتهباعثکهکنم

بهت که شد تالش راستا این در و دارند خود انسانی های سرمایه به خاصی توجه آهن ذوب مسئولین : افزود دانا بیمه عامل ینرمدیر

.شودگرفتهنظردرمجموعهاینبازنشستگانوشاغلینبرایخدمات

گاندکننمصرفاعتمادضامنآهنذوبداستاندارمحصوالتکیفیتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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باید راستا این در و است تولید برای مهم عناصر از یکی امنیت : افزود وروی شناخت کند می تهدید را سازمان که خطراتی و ها یسک

.کنندمیحفظراتولیدیسک،راینقبولباگذارانبیمهواقعدرودادقراربیمهپوششتحتراآن

و جامعه بر حاکم اقتصادی شرایط به نیز آهن ذوب اقتصادی و مالی معاون سلیمی کارراحمد و کسب حوزه در متعدد های یسک

ش نقش : گفت و کرد پوششراشاره در بیمه های میرکت و است مهم بسیار مختلف های زمینه در کار و کسب بر حاکم های یسک

کا بیمه کیفی سطح ارتقاء وی . شد انجام منظور همین به جلسه این و باشد گذار تاثیر مهمترتواند از یکی را موردرکنان موضوعات ین

ش های دارایی و اموال محاسبه و بازنشستگان و شاغلین درمانی پوشش : افزود و دانست جلسه این در پوششربررسی منظور به کت

.رسیدیممواردایندرمثبتینتایجبهکهبودجلسهاینموضوعهایسکراین

***

رصدنیوز،شماآنالین،فلزاتتجارت،واقتصادسرعت،عصر،724سباآنالین،ملیآرمانیرخبپایگاهآزادی/عصرمردم،راهروزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
اقتصادجدید،رویدادآوا،تجارتخبر،رویدادق،رشرویدادملت،اقتصادنیوز،پیداگرورزشی،رصدنیوز،ماینمدیا،معدنمعدن،دنیایاقتصاد،وشمااقتصادی،

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانمتالز/مینیوز،پولالفباخبر،ذاکر،روز،برداشتروز،رصدآنالین،سرآمد

)۱۳:۴۹-۰۱/۰۸/۱۴(شدندهمراهایرانیراستکباضدنوایبااصفهانآهنذوبتالشگران

اصفهان آهن ذوب (ر13تالشگران امام میدان در ماه استکباهآبان ضد نوای با صنعتی عظیم مجتمع این کاربردی علمی دانشگاه غرفه و سراسر) تجلیری در تا شدند همراه ایران ی
.نمایندایفاخوبیبهراخودنقشایراناسالمییرجمهومقدسنظامدشمنانبرابردرملیوحدت

خب گزارش بزرگزاربه خانواده سبز حضور این ، تسنیم بری اصفهان آهن ذوب زرگ دیگرگ تارین در عظیمری مجتمع این افتخار پر یخ

.زدرقم،آنوالیتمدارتالشگرانوصنعتی

.یافتحضوراصفهانآهنذوبکاربردیعلمیدانشگاهغرفهدراسالمیشورایمجلسدراصفهانمردمنمایندهمقتداییعباس

ایران خورده قسم دشمنان به سرزمین، این پرچم گرفتن دست در با اسالمی ایران نوجوانان و جوانان امروز گفت: مجلس نماینده این

رهب معظم مقام از تبعیت با و هستند شهدا امام و شهدا راه پیرو که دادند پیرورپیام ، خود جانانه مقاومت با استکبار برابر در یزی

زنند.میرقمیردیگ

سرزمین این دشمنان با مقابله در مهمی نقش ، اصفهان آهن ذوب همچون کنندگانی تولید و صنعتگران کنونی شرایط در : افزود وی

.سازندمیاثربیراهایمرتح،اقتصادیجهادباویژهبهودارند

ش این غرفه در نیز اصفهان آهن ذوب اجتماعی خدمات و پشتیبانی معاون بهرامی خروشرمهدی با و یافت حضور امام میدان در کت

.شدهمراهنوجوانانوجوانانیرضداستکبا

هستیم.جهانیاستکباربامبارزهملیروزدرایرانملتسویازیردیگینیرآفحماسهشاهدامروز:گفتماخبرنگاربهبهرامی

ایران ملت که دارد را پیام این ، هستند مردم امنیت سلب دنبال به کشور، این دشمنان که روزها این در پرشور حضور این : افزود وی

.کنندمیحفاظتاسالمیایرانکیاناز،یررهبمعظممقامازپیرویوگاهیآوبصیرتبا

کشورهای از تبعه .دو گرفت قرار هم اروپایی کشورهای اتباع توجه مورد امام میدان در اصفهان آهن ذوب کاربردی علمی دانشگاه غرفه

استکتشراولاولویتانسانیهایمایهسرسالمتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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باشکوه راهپیمایی در مردم حضور اولیه ساعت در رومانی و ضداستکبا13ایرلند نوای با اینرآبان غرفه در و شدند همراه ایران ملت ی

یافتند.حضورکترش

***

وشمااقتصادی،رصدگردان،تجارتنیوز،معدنفوالد،،معدنتجارتسرعت،عصرنامه،معدنیرخبپایگاه،24ذوبیرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانآنالین/جمجامروز،رصدجدید،رویدادخبر،رویداددرآمدنیوز،ورزشی،رصدنیوز،شمااقتصاد،

)۱۸:۵۶-۰۱/۰۸/۲۵(اصفهانآهنذوبتوسطسوزنییلرتولید

سبد اینکه بیان با اصفهان آهن ذوب شرمدیرعامل این زودیریلی به گفت: شد، خواهد تکمیل نزدیک آینده در نارکت نیاز مورد سوزنی نقلویل و حمل صورترگان به نیز کشور یلی
شد.خواهدارائهیانرمشتبهوتولیدکیفیتباواستاندارد

ای اصفهان، از خبرآنالین گزارش همکاربه سند انعقاد مراسم در رخصتی تامینرج شهری قطار خطوط ملی تولیدریل روند به مشهد ی

فقط ایران در فوالد تولید میزان اسالمی انقالب از پیش کرد: اظهار و پرداخت ایران در این500فوالد انقالب از پس که بود تن هزار

.استیافتهافزایشتنمیلیونسیحدودبهمیزان

ش این اصفهان، آهن ذوب سهرمدیرعامل تولید با اکنون اصفهان آهن ذوب : افزود و کرد معرفی کشور فوالد صنعت بنیانگذار را کت

کند.میشایانیکمککشوریرساختزتوسعهویزنوسابهخودتنیمیلیون

تامین با اصفهان آهن ذوب اینکه بیان با بزروی های پروژه جمهوریل آهن راه نارگ این توسه به اسالمی کرد،وی کمک نیز گان

ش این ساخت: آورخاطرنشان فن انواعرکت ساخت حداقلری در شهرها کالن در مترو مسئولین سفارش با و دارد اختیار در را مترو یل

دهد.میتحویلوکردهتولیدراآنهانیازموردیلرزمان

سبد اینکه بیان با آهن ذوب شرمدیرعامل این زودیریلی به : کرد تاکید شد، خواهد تکمیل نزدیک آینده در نیازرکت مورد سوزنی یل

شد.خواهدارائهیانرمشتبهوتولیدکیفیتباواستانداردصورتبهنیزکشوریلیرنقلوحملگانونا

ش این محصوالت کیفیت گفت: و پرداخت نیز اصفهان آهن ذوب محصوالت پایدار کیفیت به رخصتی اساسرمهندس بر کت

.استمستمریرامالمللیبینوملیاستانداردهای

مصرف میانگین و تولید رشد گفت و دانست کشورها یافتگی توسعه نشانه را فوالد مصرف و تولید رشد اصفهان آهن ذوب مدیرعامل

تولید با نیز اصفهان آهن ذوب و است برخوردار مناسبی شتاب از ما کشور در خاص12فوالد محصوالت تولید سوی به جدید محصول

باشد.میمتکیخودکنانرکاتوانبهچیزهرازبیشمسیرایندرگمانبیکهاستکترحدرافزاارزشو

اینکه بیان با نیز مشهد کمترشهردار قیمت و باالتر کیفیت از اصفهان آهن ذوب در شده تولید برخوردارریل خارجی رقبای به نسبت ی

تامین گفت: مهمتراست، از یکی شهریل قطار توسعه در موضوعات تولیدرین که بود مشهد راری مشکل این اصفهان آهن ذوب یل

کرد.حل

مشهد برای امر این : گفت است، شهرها کالن های چالش و مباحث عمده از عمومی نقل و حمل که این بیان با ارجایی عبداهلل سید

شدنداههمرانایریاستکبارضدنوایبااصفهانآهنذوبانتالشگرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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است.برخورداردوچندانیاهمیتازاستپذیررزواومسافرکهمقدس

شه قطار توسعه : افزود و کرد عنوان نقل و حمل در مردم نیاز از بخشی دهی سامان عامل را اتوبوسرانی مشهد، عمدهرشهردار بخش ی

.کندمیتامیننیزرازوارومسافرانآسایشوبرطرفراشهروندانمشکالتازای

شه قطار توسعه پروژه جهت ... و ها ایستگاه ها، تونل احداث از برداروی بهره و تکمیل برای : گفت و داد خبر مشهد پروژه،ری این از ی

از همکاراستفاده سند و دادیم قرار کار دستور در را ملی تامینریل شهرداری بین پروژه این نیاز مورد اصفهانریل آهن ذوب و مشهد ی

رسید.امضابه

از استفاده و دیرباز از اصفهان آهن ذوب تاسیس که این بیان با است،رارجایی افتخارآمیز ایرانی هر برای اخیر های سال در ملی یل

دا اصفهان آهن ذوب های توانمندی از که شناختی با کرد: کارتاکید که هستیم مطمئن ، شریم این متخصص و توانمند بارکنان کت

کرد.خواهندنیازبیهامکانیزمگونهاینوارداتازراکشور،یلیرگانونایرراهبقطعاتوتجهیزاتسایرساخت

توقع تجهیزات این تولید برای اصفهان آهن ذوب مجموعه از اینکه به اشاره با مشهد دازشهردار کنمریادی می اعالم افتخار با گفت: یم،

نا نیاز مورد تجهیزات ساخت توان اصفهان آهن کهرگانوذوب چرا دارد را کشور استانداردهایریلی رعایت با اصفهان آهن ذوب یل

شود.میعرضهیانرمشتبهوتولیدجهانیکیفیتباوسختگیرانه

کنارآنالین،فلزاتامروز،بورسسرمایهگستران،برتر،تیتر،724سباسرعت،عصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۵۹-۰۱/۰۸/۲۲(یمرداکشورمترویلرتولیدبرایکاملآمادگیاصفهان:ذوبآهنمدیرعامل

سبد تکمیل حال در اینکه بیان با تولیدررخصتی در مشکلی هیچ اکنون شده آماده ظرفیتهای به توجه با گفت: هستیم، کشور کالنشهرریلی جمله از کشور مترو خطوط موردنیاز یل
یم.رندارامشهد

خب خبرنگار گزارش ایرگزاربه رضوی، خراسان از شبستان رخصتیری (ج یکشنبه در۲۲امروز خآبان) سند انعقاد تأمینرنشست و یلرید

اصفهان آهن ذوب با بملی شهر اسالمی شورای اعضای از جمعی و مشهد شهردار حضور با شد،رکه اصفهانگزار ذوبآهن کرد: بیان

است.ایراندرصنعتیفوالدتولیدکنندهاولینوداردسال50ازبیشقدمتی

اینکه بیان با اصفهان ذوبآهن ابتدامدیرعامل در اصفهان ذوبآهن جات کارخانه تولید سال500میزان در که بود یکمیلیون62تن به

دا900و کار دستور در را آهنآالت و فوالد تن هزار سه تولید برنامه افزود: کرد، پیدا افزایش تن ورهزار حوزهیم در موضوعات از یکی

صنعتز توسعه کشور ازسالریرساختهای بنابراین است تولیدرپیگی95یلی برای اکنونری و آغاز را باالتریل با فناوریل دررین ی

میشود.تولیداصفهانذوبآهنکارخانه

تص تولیدروی در مشکلی هیچ اکنون شده آماده ظرفیتهای به توجه با کرد: کالنشهرریح جمله از کشور مترو خطوط موردنیاز یل

یم.رندارامشهد

اصفهانآهنذوبتوسطسوزنییلرتولیدخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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سبد تکمیل حال در نیز اکنون اینکه به اشاره ضمن تولیدررخصتی به کشور کنار در داد: ادامه هستیم کشور سوریلی نیزرنزیل، یل

هستیم.قراردادانعقادنهاییفرآینددرنیزحوزهایندرکهاستکشوریلیرصنعتنیازهایازدیگریکی

جمله از محصوالتمان اساس همین بر و هستیم جدی خود محصوالت کیفیت روی مجموع در افزود: اصفهان ذوبآهن یلرمدیرعامل

شد.خواهدتولیدجهانیاستانداردهایرعایتبامترو

648پیام/پایان

نیوزنخستمشهد،یرشهردایرخبپایگاهدیگر:منابع

/۰۱(استداخلیمنابعسمتبههاظرفیتهمهدادنسوقششمشورایتعهدمشهد:شهرشورایعمرانکمیسیونرئیس
۰۸/۲۲-۱۹:۵۹(

مدی و ششم شورای گفت: شهرفرهمندی باریت مرتبط نیاز مورد محصوالت تامین در هم رویکرد این و دهد سوق داخلی منابع سمت به را ظرفیتها همه که میداند متعهد را خود ی
شد.خواهداعمالکشوردردانشتوسعهبهبایدکهی،رفناوودانشحوزههایدرهمویرشهیترمدی

خبرنگار گزارش شبستانرگزارخببه رضوی،ی خراسان فرهمندیاز (ایمان یکشنبه همکاآبان)۲۲امروز سند امضای جلسه تامینردر ی

قطارشهر خطوط ملی بینریل که مشهد شرشهردای و مشهد گرفت،ری صورت اصفهان آهن ذوب سهامی کشورکت فوالد اینکه بیان با

جایگ که هستیم حوزه این در نهایی محصولی شاهد و میشود استحصال کشور داخلی منابع گفت:زاز شده، میانی رده محصوالت ین

ط این بهرهبرداراز قابلیت خروجی محصول بیشتریق بهترری استفاده موجب از که میشود حاصل نیز مضاعفی افزوده ارزش و داشته ی

میگردد.کشورملیمنابعاز

مشهد شهر اسالمی شورای ترافیک و حملونقل عمران، کمیسیون مدیرئیس و ششم شورای اینکه بر تاکید شهربا متعهدریت را خود ی

تص دهد، سوق داخلی منابع سمت به را ظرفیتها همه که بارمیداند مرتبط نیاز مورد محصوالت تامین در هم رویکرد این کرد: یح

کنیم.کمککشوردردانشتوسعهبهبایدکهی،رفناوودانشحوزههایدرهموشدخواهداعمالیرشهیترمدی

مدی حوزه در که مشکالتی و مسائل پاسخ گفت: شهروی کالنشهریت دانشری و صنعت در بیشک دارد، وجود مقدس مشهد چون ی

خ با دارد؛ طروجود از نیز کشور داخل در مالی منابع گردش ملی، اقتصاد به کمک ضمن بومی، محصوالت همهرید برای مختلف یق

دارد.خیرثمرهکهمیآیدفراهمکشور

648پیام/پایان

یمدارکشورمترویلرتولیدایبرکاملگیدآمااصفهان:ذوبآهنعاملمدیرشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۵۹-۰۱/۰۸/۲۲(کندورودمشهدیلیرنقلوحملبهبایددولتمشهد:یرشهقطارکترشمدیرعامل

ش اینکه بیان با خطرکیامرز نخست فاز برای اصفهان آهن ذوب باید۳کت مشهد جارکیلومتر۲۴متروی سال پایان تا اقدام این که دهد تحویل اگرریل گفت: گرفت، خواهد صورت ی
ساخت.مترونمیتواننکندورودیلیرنقلوحملموضوعبهدولت

خب خبرنگار گزارش کیامرزرگزاربه کیانوش رضوی، خراسان از شبستان (ی یکشنبه خبآبان)۲۲امروز نشست اصحابردر با خود ی

اینکهرسانه بیان خطرشبا نخست فاز برای اصفهان آهن ذوب باید۳کت مشهد تارکیلومتر۲۴متروی اقدام این که دهد تحویل یل

ساخت.مترونمیتواننکندورودیلیرنقلوحملموضوعبهدولتاگرگفت:گرفت،خواهدصورتیرجاسالپایان

ش قطارشهرمدیرعامل شهردارکت کنونری تا مشهد متروی برای اینکه به اشاره با مشهد است۱ی شده تامین اعتبار تومان میلیارد هزار

افزود: است، نبوده حرفهایش پای دولت امروز به تا متاسفانه جاو سال پایان تا باید داده که قولی طبق تومان۱۴۰۰یردولت میلیارد

بود.خواهیمچالشدچارسالپایانتانرسد،درستیبهاعتباراتاگراست.دادهتومانمیلیارد۸۰۰فقطکنونتاکهبدهداوراق

د گذشته از که اوراقی و محلی اعتبارات با حاضر حال در مشهد متروی ساخت اینکه بیان با وروی است ساخت دست در شده، یافت

ندا را دلخواهمان سرعت کرد:رمتاسفانه اظهار امروزرقرایم، اما میکرد، پرداخت خودش حساب از را نیاز مورد اعتبار گذشته در خاتم گاه

که کردهاند از۳۰اعالم و هستند خصوصی کاران پیمان مانند هم دولتی پیمانکاران دیگر امروز دارند. طلب دولت از تومان میلیارد هزار

میخواهند.پولابتدا

کرد: بیان حفاکیامرز باروضعیت مشهد متروی سه خط در حفا۴۰۰ی سالرمتر ابتدای از همچنین رسید. خواهیم سیدی به دیگر ی

حفا دستگاه امامترآینده از ح۴۹ی مشهد غرب سمت حفاربه و خطرکت در کرد. خواهد آغاز را ندارد۴ی وجود مشکلی نیز مترو

حفا دستگاه دارو قصد حاضر حال در میدهد. انجام را خود فعالیت خوبی به خطری تونل در۴یم تهران مانند و برسانیم پایان به را

شود.ساختهآیندهگانتوسطایستگاههابعدسالهای

اینکه بیان با خطوی جا۴در سال پایان تا مهمترمترو از یکی و رسید خواهیم (ع) حسین امام میدان به مشکالتیری و چالشها ین

دا پیش در ازرکه عبور امیدوازیم، که است (ع) حسین امام میدان گفت:ریر کند، عبور نیز نقطه این از دستگاه امنیت حفظ با باقییم

خط شهردا۲مانده اعتبارات با فکورنیز ایستگاه است. انجام حال در شهری در که کهری است ساخت حال در نیز است واقع سالمت ک

رسید.خواهدپایانبهآیندهسال۲تا

ش قطارشهرمدیرعامل شهردارکت درری اقتصادی نظر از متاسفانه گفت: و ندانست مناسبی وضعیت را اقتصادی وضعیت مشهد ی

ندا قرار خوبی مثالرشرایط عنوان به خ۳۰یم. میلگرد تومان ظرفریدارمیلیارد که کردیم در۲ی ما وضعیت رسید. پایان به هفته

است.بهترشهرهاسایربهنسبتمشهدمترویساخت
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دار سردم مشهد در ما افراد از بعضی دید از است. شده تعطیل اهواز و قم کرمانشاه، شهرهای در مترو ساخت عملیات اینکه بیان با وی

فاصله ما مطلوب شرایط تا اتفاق این اما هستیم، افزود:زسازندگی دارد، نخواهدیادی تعطیل وجه هیچ به مشهد مترو ساخت عملیات

رو اگر و روزشد پیش مترو ساخت موضوع در دیگر شهرهای به نسبت اگر امروز داد. خواهم استعفا من بدانید بیفتاد اتفاقی چنین ی

میکنیم.جرخیمردااعتبارهرچهکهاستدلیلاینبههستیم

شهرسا و راه به مربوط مشهد-گلبهار مترو گفت: مشهد-گلبهار مترو وضعیت درباره مشورتزکیامرز و کمک توان حد در نیز ما و است ی

چی هیچ و نیست خوب مشهد-گلبهار مترو دورنمای است این دارم اطالع من آنچه زمینهزمیدهیم. این در نیز ها چینی ندارد. ی

است.نشدهعملیاتیقراردادهمآنکهداشتندقراردادی

648پیام/پایان

)۱۴:۵۹-۰۱/۰۸/۲۲(مشهدشهرکالنمتروخطوطخرچیرزملییلر

گرفت.خواهدقرارمشهدکالنشهرمتروخطوطخرچیرزملییلرایران،دریلرتولیدازحمایتدراصفهانآهنذوبباکرمشتیرهمکانامهتفاهمامضاءباگفت:مشهدشهردار

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما همکاری سند امضای جلسه در افزود: ارجائی عبداهلل سید ، رضوی خراسان تامینرکز خطوطری ملی یل

مشهدرقطارشه شرشهردا(ی و مشهد تصویبری و مشهد به دولت هیئت سفر به اشاره با اصفهان) آهن ذوب سهامی هزارمیلیارد6کت

قطارشه برای ضرورتومان نیازهای از افزود:یکی مشهد تامینری مترو خطوط برخیری و آلمان اسپانیا، کشورهای از تاکنون که است یل

داشت.دنبالبهرایادیزینههایزهامراینکهمیشدیریدارخاروپاییکشورهای

شهردا گفت: هروی در جویی صرفه و ملی تولید از حمایت هدف دو با مشهد خزی نامه تفاهم عقد به اقدام شریدرینهها با کتریل

اول گام در نامه تفهاهم این طبق است. کرده اصفهان آهن آهنرذوب ذوب توسط مشهد مترو سه خط اول مرحله برای نیاز مورد یل

شد.خواهدتولیداصفهان

کیلومتر نیم و یک هر اینکه به اشاره با مشهد خطرشهردار اول مرحله برای افزود: دارد، نیاز اعتبار تومان میلیارد پانصد و هزار یک یل

است.نیازاعتبارتومانمیلیاردهزارنهمشهدمتروسه

آینده ماه سه تا قرارداد این انعقاد با گفت: برکیلومتر6ارجائی و رفت خط دو مجموع در که سه خط یک فاز نیاز مورد 24گشتریل

میشود.مشهدواردوتولیداستکیلومتر

ش قطارشهرمدیرعامل شهردارکت تولیدری کشور، در خوب اتفاقات از یکی اینکه به اشاره با مشهد باری خوشبخانه گفت: است ملی یل

کند.یافتردراجهانیاستانداردهایاستتوانستهوشدهتولیدملییلرنوعدوداشتهاصفهانآهنذوبکترشکهفعالیتهایی

وردی مبادی به را رضوی مطهر حرم مسیر این که است ما اولویت مشهد متروی سه خط از اول مرحله اجرای افزود کیامرز کیانوش

میکند.متصلمشهدیرمسافربپایانهوفرودگاهآهن،راهیعنیمشهد

ما تولید انقالب از پیش گفت: نشست این در اصفهان آهن ذوب مدیرعامل به50رخصتی امروز و بود کوره یک با تن میلیون3هزار

کندورودمشهدیلیرنقلوحملبهبایددولتمشهد:یشهرقطارکتشرعاملمدیرشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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توسعه خصوص در همچنین است. رسیده سالرتن از کشور ایم1372یلی توانسته امروز و کردیم آغاز را باالتراقداماتی با را ملی ینریل

کنیم.تولیدروزیژتکنولو

مشهدیرشهردایرخبپایگاهرضوی/خراسانروزنامهشبستان/ایرنا،ایلنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۱۸-۰۱/۰۸/۰۵(شدفعالکردستاندرمعدنیواحدهشتامسالمیشود/تولیدکردستاندرکشورطالیدرصد50

میشود.تولیداستانایندرکشورطالیدرصد50گفت:کردستانتجارتومعدنصنعت،کلرمدی

خب گزارش تعدادرگزاربه داشت: اظهار کردستان صنعت در عیرعامل پدافند بررسی جلسه در امروز خلیقی بختیار سنندج، از فارس 996ی

دارد.فعالیتظرفیتیرزواحد198تعدادوغیرفعالواحد167تعداداینازکهاستصنعتییربهرهبرداپروانهدارایاستاندرواحد

است.معدنیموادیرفرآوبرایخوبیپتانسیلوظرفیتکهداردوجودکردستاناستاندرمعدنیمادهگونه18شد:یادآوروی

تراکتورسا سیمان، کارخانه بارز، الستیک پتروشیمی، کسزخلیقی، کاشی مهمتری، از را آپادانا توتون و استانری تولیدی واحدهای ین

.کردعنوان

ش سقز، آهن ذوب اینکه به اشاره با طروی و بیجار پتروشیمی کردستان، طالی توسعه رارکت تایر گسترش طزح از پیشرانری ح.های

برد.ناماستانپیشرانحهایرطینرمهمتعنوانبهفوالدزنجیرهحرطازاست،استاندر

طرمدی همچنین کردستان صمت ورکل تولید ورح اتیلن پلی تولید طال، شمش تولید سپاهان، کنستانتره اسفنجی، آهن فوالدی، گرم ق

کرد.ذکراستانصنعتیپیشرانحهایرطینرمهمتجزورارادیکالپایهتولید

داردمعدنیمادهذخیرهتنمیلیون577کردستان

را استان معدنی ماده ظرفیت ادامه در سرمایهگذا577خلیقی اکنون هم گفت: و کرد ذکر تن سنگرمیلیون و قروه منگنز حوزه در ی

است.اقدامدستدرآهن

دارند.فعالیتمعادنحوزهدرنفر300وهزارچهاراکنونهموی،گفتهبه

اینکه به اشاره با بهرهبردا377خلیقی پروانه دارای استان در معدنی تصرماده است تعدادری این از کرد: هشت200یح فعال، واحد

است.غیرفعالمابقیوتجهیزحالدرواحد

است.یزفعالساویزبازساحالدرمعدنیواحد34داد:ادامهوی

اینرمدی در خالص طالی تن پنج ساالنه گفت: دارد وجود طال معدن قروه و سقز شهرستان دو در اینکه به اشاره با کردستان صمت کل

میشود.تولیدمعادن

میشود.تولیدکردستاندرکشورتولیدیطالیدرصد50یادآورشد:همچنینوی

است.برداشتهیرموثهایگامغیرعاملپدافندزمینهدرمعدنوصنعتسازمانافزود:وی

میشود.محسوبتجارتبرایخوبیپتانسیلکهداردعراقباکرمشتمرزکیلومتر239کردستانفارس،یرگزارخبگزارشبه

م2 و بانه در رسمی مشترمرز بازارچه سه است.ریوان، دایر استان در غیررسمی بازارچه سه و مرز در برای88ک مرزنشین کارت هزار

مشهدشهرکالنمتروخطوطخچریرزملییلرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهصادرمرزنشینان

2330/85پیامانتهای

)۱۵:۱۵-۰۱/۰۸/۱۵(استکردهعملموفقآببهینهمصرفدراصفهانآهنذوباصفهان:یراستاندابحرانیترمدیکلرمدی

مدی فروش شیشه مدیرمنصور استاندارکل بحران شریت عامل مدیر ساسانی حسن شری، این مسئولین از جمعی و اصفهان استان ای منطقه آب شنبهرکت حضور14کت، با ماه آبان
کردند.گفتگوآببهینهمصرفهایروشپیرامونصنعتیعظیممجتمعاینمسئولیندیگرومدیرعاملبااصفهانآهنذوبدر

خب گزارش مدیرگزاربه موج، مدیری استاندارکل بحران شریت یک را اصفهان آهن ذوب ، مسئولیتری اجرای در موفق و پیشرو کت

مشا و اجتماعی شرهای این افزود: و دانست جامعه مسائل حل در شیوعرکت بحران با مقابله اربعین، راهپیمایی از حمایت جهت کت

مشاربیما دست این از مواردی و مختلف نقاط در زلزله و سیل از دیده آسیب مردم به کمک ، کرونا تقدیرری قابل که داشته فعال کت

است.

این در آب مصرف سرانه و کردند عمل خوب بسیار آب مصرف جویی صرفه در اصفهان مردم گفت: استان در آب کمبود به اشاره به وی

اند.کردهعملخوبآبمصرفکاهشدرنیزصنایعاینکهضمناستکمترکشورهایاستانتمامازاستان

مدیرمدی استاندارکل بحران بسیاریت مشکالت ایجاد موجب رود، زاینده خشکی داشت: اظهار وری است شده استان آب تامین در ی

نرفت.کشتیرزرودزایندهاطرافدریزکشاورمستعداراضیازمترهزار100گذشتهسال

وزارت توسط باید و شده تدوین آن راه نقشه که است اصفهان مردم و مسئولین جدی خواست رود زاینده احیای گفت: فروش شیشه

.شوددنبالنیرو

عملیاتی را آب بهینه مصرف های روش و باشند داشته بهینه مصرف بسته باید کننده مصرف های بخش همه شرایط این در افزود: وی

شد.گزارربهدفهمینبانیزامروزجلسهکهکنند

هایرای فعالیت : گفت صنعتی عظیم مجمع این عملکرد وسعت به اشاره با جلسه این در نیز اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی ج

ش این و شود نمی محدود ساختمانی مقاطع و فوالد ، چدن تولید به آهن نیررذوب از …وکت و نسوز تولید ، آهک تولید واحد ، گاه

دارد.قرارسبافوالدکترشآنهاکناردروداردوجودآهنذوبدرکارخانهچندگفتتوانمیواقعدراست.برخوردار

ش این توسعه های پروژه اما ، است آبه حق دارای رسمی اسناد طبق اصفهان آهن ذوب اینکه وجود با افزود: دارایروی گذشته از کت

سازپیوست بهینه پیوست و محیطی عظیمزیست مجتمع این در موضوعات این اولویت دهنده نشان این که است آب مصرف ی

.باشدمیصنعتی

ش این افزود: اصفهان آهن ذوب جارمدیرعامل سال در که تولید افزایش وجود با باالترکت ثبت به منجر ابتدایری از تولید میزان ین

طی ، شد گذشته10تاسیس پروژه50سال انجام با آینده سال کند می تالش برنامه طبق و است داده کاهش را خود آب مصرف درصد

برساند.حداقلبهرارودزایندهازآببرداشت،اطرافشهرهایپسابازاستفاده

مدی اینکه، به اشاره با حالررخصتی در خاصی مشکل بدون تولید خوشبختانه گفت: است، شده انجام خوبی به کنون تا بحران یت

کنیم.پیدادستامسالتولیدیاهدافبهکترشتالشگرانهمههمدلیباامیدوارمواستانجام

شدفعالدستانکردرمعدنیواحدهشتمیشود/امسالتولیددستانکردرکشورطالیصددر50س:فار|خبرخبرادامهادامه
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گذا قیمت در افزود: انرروی های حامل سایر و آب انرژی یارانه از اصفهان آهن ذوب که شود توجه امر این به باید نیز برخوردارژی ی

است.فوالدیهایکترشسایرازبیشتر،یارانهاینازیربرخورداعدمدلیلبهکترشاینمحصوالتشدهتمامقیمتونیست

ش عامل مدیر ساسانی استرحسن صنایع به مربوط آب، تامین اصلی های اولویت از یکی گفت: نیز اصفهان استان ای منطقه آب کت

است.نیامدهوجودبهتولیددرخاصیمشکل،صنایعاینومسئولینیرهمکاباکنونتاکه

بسیا افزود: اصفهانروی آهن ذوب آب تامین هدف با ، سدها جمله از منطقه این در آب تامین به مربوط تجهیزات و امکانات از ی

کنیم.تالشصنعتبخشآبتامینبراییم،رداوظیفههمامروزواستشدهایجاد

شد.انجامتوافقاتیآبیرگذاقیمتوبهینهمصرفهایشیوهخصوصدرجلسهایندراستذکرشایان

تجارتمدیا،معدنفوالد،،معدنتجارتنامه،معدنیرخبپایگاهمعدن،دنیاییرخبپایگاهاقتصاد/جهانایرانی،توسعهروزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
رصدمتالز،میاقتصادی،صفحهبازار،افقبورس،رصدگستر،روابطسرعت،عصرنیوز،شمانیوز،طالنیوز،مایناقتصاد،وشمااقتصادی،رصدمالی،پولیگردان،

اقتصادآنالین،سرآمداقتصادروز،رصدکنا،رخبر،رویدادق،رشرویداد،24نیوزایرانجدید،رویدادآوا،تجارتتهران،رخدادنیوز،پیداگرفردا،باندیدههمراز،ورزشی،
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانبیمه/و

)۰۸:۵۲-۰۱/۰۸/۰۱(شدگزارربلنجانمقدسدفاعشهید750وسردارانیادواره

شد.گزارربچرمهینشهرشهدایحسینیهدرلنجانشهرستانمقدسدفاعشهید750وسردارانیادواره-اصفهان

شد.گزارربچرمهینشهرمیزبانیبهشنبهشامگاهلنجان،شهرستانشهید750وسردارانکنگره،مهرخبرنگارگزارشبه

لنجان شهرستان اینکه بیان با کنگره، این دبیر راسخ ثابت این700شهاب بر عالوه داشت: اظهار است، داشته عادی مردم بین از شهید

است.داشتهنیزدفاعیصنایعشهید120وذوبآهنکترشازشهید290شهدا

است.داشتهآزاده123وجانبازهزار3رزمنده،هزار12لنجانشهرستانافزود:وی

بز کنگره تصردبیر شهدا خاطره و یاد گرامیداشت ضمن چرمهین شهدای و سرداران قراررگداشت الگو و شهدا شخصیت معرفی کرد: یح

دارند.وظیفهامراینبهنسبتمسئوالنهمهواستتبیینجهادمصداقآنهارفتاردادن

ن امروز داشت: اظهار هستند، پروردگار اولیا از شهدا مراسم این ادامه در چرمهین جمعه امام زاده، واهبی مصطفی سید کوهمچنین

هستند.روسیهدرایرانپهپادهایکهاستایرانسمتبهاستکبارجبههپیکان

کنند.باوررااینبایدهمهواستجهانبرترقدرتایرانافزود:وی

مدی به احزاب جنگ کشور در اخیر فتنه در اینکه بیان با چرمهین جمعه آمرامام برانداریت قصد آتشزیکا آن نتیجه گفت: داشتند، ی

آمد.بیرونسربلندهمفتنهاینازنظاموبودزبالهسطلچندزدن

استدهکرعملموفقآببهینهمصرفدراصفهانآهنذوباصفهان:یاستاندارانبحریتمدیرکلمدیرموج:|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

کشورصنایعسایردرکهرمبافوالدغیرعاملپدافندارزشمندتجاربازاستفادهکرد:عنوانکشورغیرعاملپدافندسازمانرئیس
)۰۱/۰۸/۲۸-۱۷:۵۶(

مبا فوالد گروه مدیران غیرعامل پدافند شرهمایش و شرکه مدیران و معاونان عامل، مدیران کشور، غیرعامل پدافند سازمان رئیس جاللی سردار حضور با اصفهان ذوبآهن کتهایرکت
شد.گزارربکهرمبافوالدکترشدرماهآبان21شنبهروزاستانحراستکلرمدیاصفهان،یراستانداغیرعاملپدافندکلرمدیاصفهان،ذوبآهنوکهرمبافوالد

ش عمومی روابط گزارش به - آنالین ملی مبارآرمان فوالد غیرعاملرکت پدافند سازمان رئیس جاللی سردار همایش این در اصفهان، که

مبا فوالد مدیرعامل طیبنیا محمدیاسر ایرکشور، و شرکه مدیرعامل رخصتی مبارج فوالد تولید خطوط از بازدید از پس ذوبآهن کهرکت

میگذرد.خوانندگانشمانظرازسخنرانیهااینمشروحکهکردندسخنایرادکارخانههاایندرغیرعاملپدافنداهمیتخصوصدر

داشتیعیرسیرگشتپذیربیرسایبحملهازبعدکهرمبافوالدکشورغیرعاملپدافندسازمانرئیسجاللی،غالمرضاسردار

روز اصفهان تشییع25مردم با همه370آبانماه خاطره و یاد است شایسته و کردند خلق جاویدان حماسهای همزمان بهطور شهید

دا گرامی را کشور معزز سایبرشهیدان احتمالی تهدیدات تا شد فراهم فرصتی امروز شریم. مباری فوالد اصفهانرکتهای ذوبآهن و که

کنیم.بررسیدهد،قرارتأثیرتحتراکشورصنعتیرساختهایزاستممکنکه

ج شردر دو عامل مدیران با دیدار مباریان فوالد مبارکت فوالد تولید خطوط از بازدید و ذوبآهن و مدیرکه نکات تخصصیرکه، و یتی

ش دو عامل مدیران که شررا دادیم.خوشبختانه قرار بررسی مورد باشند داشته اشراف آنها به باید مبارکتها فوالد حملهرکت از بعد که

برسایب سرگشتپذیری، خنثیساری ضمن توانست بهخوبی و داشت سایبزیعی حمالت و تهدیدها زمینهری این در ارزشمندی تجارب ی،

شد.خواهداستفادهکشورصنایعدیگردرتجارباینازکهکندکسب

استدادهانجامغیرعاملپدافندحوزهدرخوبیاقداماتکهرمبافوالد

ش سایبراین حمالت دهد. انجام کشور نیازمندیهای و بازار بر مبتنی فوالد تولید برای ارزشمندی اقدامات توانسته صنعترکت به ی

برنامه کشور پیشبینیزیرفوالد قبل از صنایع این که تمهیداتی به توجه با خوشبختانه که بود شده انجام خاصی تکنیکهای با و یشده

گشتیم.زبااولیهحالتبهبهسرعتوشدواردکشورفوالدصنعتبهآسیبحداقلموجود،نسبیآمادگیوبودندکرده

کشورصنعتفعالیتتداومضرورت

سایبزعبرتآمو حمالت از ایرادهایری کردن برطرف و سایبزی فضای وریرساختی کشور صنعت در صنعتآی مدیران آموزش و گاهی

اهمیت از غیرعامل پدافند حوزه در آنان بودن بهروز سایبزو صنعتی عملیاتی تیمهای آن، کنار در است. برخوردار آمادگیریادی باید ی

دهند.جدیومؤثرپاسخبتوانندتاباشندداشتهراتهدیداتوحوادثبرابردرالزم

سایب حمالت و تهدیدها حوادث، وجود علیرغم باید فوالد، صنعت همچون کشور مادر بهرصنایع کنند. حفظ را خود تولید روند ی،

مصونسا منظور امنسازهمین و اضطرازی ضروری از صنایع در سایبری حمالت به توجه با است. ازریات بیش گذشته، از80ی درصد

است.قابلحلفشردهزمانیکدروجمعیهمتیکباکهبودهسطحیوسادهیرسایبحمالتمختلف،صنایعیرآسیبپذی

استنظامیجنگآستانهتایرحداکثوهمهجانبهفشاردشمنیژاسترات
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حداکثژاسترات و همهجانبه فشار دشمن جمهوری علیه تعری نظامی جنگ آستانه تا اسالمی کهری دارد مشخصی مؤلفه و شده یف

حداکث و اسالمی ایران با مبارزه برای ابزارها و ظرفیتها همه از استفاده معنای به آن بودن بهمعنایرهمهجانبه نیز فشار این بودن ی

کنند.یبرتخودهندقرارخودتأثیرتحتراماکشورتااستنظامیجنگآستانهتاقواتمامباتالش

دا قوت نقطه حوزه این در که میدهد نشان دشمن سوی از نظامی حمله تحقق قرمرعدم خط را ما علیه جنگ به ورود و خودزیم برای ی

قرم خط چنین و دادهاند جمهوزقرار تالشهای نشستن بار به از نشان ظرفیتهایری با دفاعی بازدارندگی ایجاد زمینه در اسالمی ی

دارد.ایجادشده

دشمنسویازکیبیرتجنگشروع

ت جنگ شروع و درون از نفوذ راههای و آسیبپذیر نقاط شناسایی با موضوعردشمن این دارد. را کشور به رساندن آسیب قصد کیبی

تالشها این از برخی دهد. توسعه را نفوذ میتواند که ظرفیتهایی یا دارد وجود کشور داخل که است ضعفی نقاط وجود معنای به

باشد.کنانرکاسمتازنفوذجنسازیافناورانهویرنرمافزاجنسازمیتواند

استبودهسطحیکشوریرسایبحمالتدرصد80ازبیش

وابستگی به سایبزباید فضای به آسیبپذیریرساختها معموال زمینه این در باشیم. داشته توجه همینهاری که میشود پیدا یهایی

این کردن پیدا دسته این در که میشود ایجاد امنیتی حفرههای سمت از که است آسیبهایی دوم دسته میگیرد. قرار حمالت مبدأ

قد هم و بوده زمانبر هم آسیبپذیرحفرهها نیز سوم دسته است. مشکل خری سیستمهای در که هستند همانریداریهایی از یشده

از بیش میدهد نشان انجامشده مطالعات میشوند. فعال دستور یک با و شده نصب دستهبندی80ابتدا جنس از گذشته حمالت درصد

بودهاند.اول

سایب حمله یک براساس خدمت یا محصول تولید زنجیره قطع دشمن، حمالت سوم الیه محصولردر آن نوع به توجه با که است ی

بز چهارم، الیه میشود.در مردم ناراحتی باعث موضوع این و میپذیرد صورت مردم و اقتصاد بر سوء تأثیر خدمت، پیامدریا گنمایی

تو سیستم در اختالل به میتوان مثال بهطور میکند؛ دنبال را آن دشمن که است پروژههایی از یکی مردم بر سرویس سوختزقطع یع

بزند.رقمرارسانهایجنگازالیهایکردتالشدشمنکهکرداشارهیرسراس

حمالتلرکنتیقرطازیرسایبآسیبهایازیرگیوجل

هماهنگسا نقش رسانهها از برخی بین این در که است ناآرامی و آشوب نظیر امنیتی چالشهای ایجاد دیگر الیههای از ی،زیکی

باشیم.داشتهدرونزاتهدیداتکاهشبرایبرنامهایبایدتهدیداتاینازیرگیوجلبرایمیدهند.انجامرالرکنتوهدایت

مدی الیههای عرصه این چراکه دهیم؛ انجام کنترلی و پیشگیرانه اقدامات از مجموعهای کارشناسیرباید حوزه در دارد. کارشناسی و یتی

است.حرمطصنعتیلرکنتواطالعاتیرفناوزمینهدرفنیمباحث

باشندداشتهدفاعیوامنیتییرمعمابایدسامانهها

سایب تجهیزات به وابسته سیستمهایشان که مجموعههایی سایبرمدیران سواد حداقل باید است، سایبری امنیت و داشتهری را ی

باشند.داشتهیرهایزجوشبکهایالیهبهالیه،عمق،دردفاعیرمعماماننددفاعیوامنیتییرمعمابایدنیزسامانههاباشند.

این، بر عالوه کنند. توجه آن به باید مدیران که است مواردی از دیگر یکی سیستمها پیکربندی و سیستم در بدافزارها تشخیص امکان

برنامه و ساماندهیها زمینه این در و میشود کمتوجهی آن به متأسفانه که است مواردی از یکی شبکهها در اطالعات یهایزیرنشر

شود.انجاممدیرانتوسطبایدالزم
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شودایجادسامانههادرلرکنتبدوندسترسیهاینباید

کنت بدون دسترسیهای سامانهها در نباید زمانرمدیران به محدود کامال سامانهها در دسترسیها و نوع میزان باید کنند. ایجاد ل

مدی سیستمهای از بعضی بهرباشد. صنعتی بایدGPSیت و میشود دشمن سوی از سوءاستفاده باعث موضوع این که هستند متصل

درستزبومیسا روشهای از باید چون است؛ مهم بسیار نیز گرفتن پشتیبان یا بکآپ موضوع داد. انجام زمینه این در را الزم یهای

کرد.استفادهسالموخوببکآپازبتواننیازموقعدرتاکرداستفادهآن

صنعتیاتوماسیونهاینجاتوامدادواحدهایایجادضرورت

بز سیستمهای برای صنعتی اتوماسیونهای نجات و امداد واحدهای ضرورایجاد اضطرارگ پاسخ برنامه باید گروهها این است. یری

دهند.مناسبیپاسخهایبتوانندحملهصورتدرتاباشندداشته

سایب امنیت متخصص نیروهای شرکمبود باید ماست. کشور چالشهای از یکی سایبری امنیت نیروهای ورکتها کنند حفظ را خود ی

دهند.ارتقا

یرابیهایرفناومورددرامنیتیچالشهایاهمیت

در خوب فهم داشت. توجه باشد، داشته امنیتی تبعات است ممکن که مدیران سایر و مدیرعامل تصمیمات و دستورات تدابیر، به باید

باشند.داشتهذهندرمدیرانبایدکهاستنکاتیازیکیزمینهاین

فناو مورد در امنیتی ابرچالشهای توجیهریهای آن از استفاده الزامات و خطرات مورد در باید مدیران که است مهمی نکات از یکی ی

امنیتی مالحظات میتواند موضوع این نتیجه، در که برود بین از مهم دادههای است ممکن چراکه باشند، داشتهزشده پی در یادی

باشد.

استمهمبسیاررسانهنقشیرسایبحمالتدر

اهمیت از دشمن برای حمله دقتزپیامد زمینه این در باید مدیر دلیل، همین به است، برخوردار پاسخزیادی تا باشد داشته یادی

ط از را سایبردرستی حمالت از پس باید کند؛ ارائه رسانهها قرارریق خود کار سرلوحه را بخشیدن آرامش التهاب، افزایش بهجای ی

دهیم.

غیرعاملپدافندحوزهدرکهرمبافوالدجدیاقداماتکهرمبافوالدکترشمدیرعاملطیبنیا،محمدیاسر

مبا فوالد جایگاه و اهمیت به توجه قبلربا سالها از غیرعامل پدافند دستورالعملهای و موضوع کشور، اقتصادی چرخه و صنعت در که

مبا فوالد پیادهساردر گستردهای میزان به مدیزکه سوی از و است شده نهادینه و کاری و پیگیریت جدی بهصورت ضرورت این یرکنان

میشود.

کوتاهترگیرازس در فعالیتها سایبری حمله از پس ممکن زمان شرین پیشرفتهای و غیرعاملری پدافند حوزه در که میدهد نشان کت

است.شدهانجامیرمؤثاقدامات

انر نظیر حوزههایی در بهخصوص مختلف حوزههای تداژدر بسیاری، و تحرکات استکبار سوی از که حوزههایی از بعضاری شدهایم، یم

مشکالت کازبا همت با اما هستیم، مواجه ثبتریادی جارکنان سال در متعدد عرصهرکوردهای این در همکاران خوب عملکرد بیانگر ی

است.

تولیدافزایشکناردرجدیدمحصوالتبهدستیابی

حدود بسیا10رشد در گندلهساردرصدی ازجمله تولیدی واحدهای از فوالدسازی مستقیم، احیا تولیدیزی، بخشهای سایر و ی
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طی روند این و مدعاست این از تولید،7نمونههایی افزایش کنار در است. داشته ادامه همواره گذشته ورماه پیاپی کوردشکنیهای

شدیم.نززنگنفوالدتولیدبهموفقاخیراودادیمقرارخودکاردستوردرنیزراجدیدمحصوالتتولیددیگر،موفقیتهای

غیرعاملپدافندحوزهدراقدامیآب،مصرفمیزانینرکمتکوردر

انر منابع محدودیت اینکه به توجه توجهژبا آنها به تهدید بهعنوان غیرعامل پدافند رویکرد با باید که هستند مؤلفههایی از آب و ی

به دستیابی یافتهایم. دست ارزشمندی دستاوردهای به آب مصرف کاهش حوزه در کنیم، چارهاندیشی آنها برای و باشیم کوردرداشته

است.اقداماتاینازیکیاست،پایینترجهانفوالدسازانآبمصرفمیانگینازکهآبمصرفمیزانینرکمت

بهرهبردارسرمایهگذا و تکمیل برای شری این مجاور شهرهای فاضالب تصفیه تأسیسات از صورتری در که بود اقداماتی از یکی کت،

بالغبر میکرد. غیرممکن را تولید افزایش و حفظ تحقق، مبا50عدم فوالد در مصرفی آب از وردرصد آب بازچرخانی از استفاده با که

میشود.انجامکترشایناطرافشهر9فاضالبتصفیه

درصدی48یکیزفیپیشرفتباگاهونیراحداثپروژه

درمشا آب انتقال پروژه در مبارکت فوالد مهم اقدامات از دیگر یکی اصفهان استان به عمان امیدواریای که است زمینه این در دررکه یم

شوند.منتفعنیزاصفهاناستانصنایعدیگرآینده،سال2ازکمترتاپروژهاینتکمیلصورت

است.داشتهیکیزفیپیشرفتدرصد48حدودمگاواتی914گاهونیراحداثنیزخدماتاستمرارویرتابآوبخشدر

کهرمبافوالدیرسرمایهگذابایزگامیدان2تکمیل

نیر احداث گرفته، قرار کار دستور در که اقداماتی از دیگر وویکی سیستان و خراسان اصفهان، استانهای در بادی و خورشیدی گاه

شد.خواهدعملیاتیمگاوات800ظرفیتبهکهاستبلوچستان

ش با تفاهمنامه سرمایهگذارامضای برای گاز ملی مشترکت گاری میادین توسعه در دیگزک برنامههای از طیری است قرار که است ی

گا2آن سرمایهگذازمیدان با مباری فوالد بومیساری شود. تکمیل خ90یزکه و تجهیزات و قطعات از ل50یدردرصد کوموتیوودستگاه

است.غیرعاملپدافندزمینهدرکهرمبافوالدشاخصاقداماتازجملهنیزداخلی

گذشتهسالیکطیکهرمبافوالددرغیرعاملپدافندرزمایش47یرگزارب

سایب نظیر زمینههایی در اقدامات، این انجام خالل شهردر پدافند راهبردی، ذخایر از حفاظت تابآوری، پایداری، انرری، تهدیدهایژی ی،

بالغبر حملونقل و پرتویی عملکردی، شیمیایی، تهدیدهای ش47سخت، در گذشته سال یک حدود ظرف مباررزمایش فوالد کهرکت

است.شدهانجام

کهرمبافوالددریرسایبامنیتهشدارهزار100ماهانه

سایب امنیت حوزه حدودردر میانگین بهطور ماهانه سایب100ی امنیت هشدار مبارهزار فوالد در داری بالغبررکه خاطر همین به که یم

مدی70 و امنیت کمیتههای قالب در برنامهرجلسه برای اطالعات امنیت زمینه در حادثه شدهزیریت تشکیل حمالت این با مقابله و ی

ب حوزه این در هم مانورهایی سایبرو حمله در اقدامات، این از ناشی آمادگیهای به توجه با و الهی لطف به است. شده اخیررگزار ی

باشیم.داشتهمقاومتتهدیداتبرابردرگذشتهازبیشکسبشده،آمادگیهایبایمرامیدواودهیمنشانیعرسواکنشیتوانستیم

گرفتهایمقراریرتمامعیاکیبیرتجنگدرامروز

ت جنگ در امروز ما که نیست تمامعیارشکی مبارکیبی فوالد گرفتن قرار هدف مورد و گرفتهایم قرار بعینهری را جنگ این مقدم خط در که

استفاده قوا تمام و نفوذ مراکز تمامی از کشور مادر صنایع به رساندن آسیب و خود اهداف به دستیابی برای دشمن کردهایم. حس
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میکند.

استرات با برخورد تمژکلید حوزه، این در دشمن راری ما ضعفهای تا نشسته کمین در دشمن است. خودمان ضعف نقاط رفع برای کز

کنیم.تقویتراخودنقاط،آندروشناساییراخودضعفنقاطبایدهمینبرایکند.حملهمابهناحیههمانازوشناسایی

اصفهانذوبآهنسهامیکترشمدیرعاملرخصتی،جرای

آیندهسالدراولیهموادیرپایداضرورت

مهمت از یکی اصفهان شرذوبآهن تارین در تأثیرکتها نظر از کشور صنعت ورگذاریخ میبد قروه، خراسان، فوالد امروز اگر است. ی

دا را میدکو مجموعه برحتی به طیریم، اصفهان ذوبآهن است. ذوبآهن وجود جا6کت سال نخست حدودرماه برنامه2ی از درصد

است.جلوترخودتکلیفی

ضرورپایدا ذوبآهن مانند کارخانههایی برای اولیه مواد وری قوانین رویه، وحدت زمینه در تضادهایی حاضر حال در است. ی

باشند.داشتهدغدغهحوزههاییچنیندرذوبآهنوکهرمبافوالدنظیرگیربزصنایعنبایددارد.وجودخلقالساعهبخشنامههای

ن حاضر حال بازرخگذاردر نه که میشود تعیین بهگونهای فوالد محصوالت فروشری از سودی ساختمانی محصوالت تولیدکننده نه و گان

میبرند.سودشرایطایندرمسکنفروشندگانتنهاونمیبرند

اصفهانذوبآهندرجدیدمحصول12تولید

حاضر حال ساختمانی12در مصالح تولید مبنای بر ذوبآهن بالپهن مقاطع تولید میشود. تولید اصفهان ذوبآهن در جدید محصول

کشور در ساختوساز شرایط بتوانیم تا هستیم دانشبنیان محصوالت تولید دنبال به ما همچنین میشود. انجام دنیا مهم کشورهای در

است.انجامحالدرتولیدخطوطدرپساببازچرخانیوتصفیهواسکادانظیرمختلفیپروژههایراستاایندربخشیم.بهبودرا

غیرعامل پدافند جلسه در حضور و تولید خطوط از بازدید از پس کشور، غیرعامل پدافند سازمان رئیس جاللی، سردار است گفتنی

مبارش فوالد مبارکتهای شهرستان مردم نماینده صالحی پروین حضور با جلسهای در اصفهان، وذوبآهن شورایرکه مجلس در که

مبا فوالد معاونان و مدیرعامل و مباراسالمی شهرستان غیرعامل پدافند حوزه موضوعات اهم قراررکه، نظر تبادل و بررسی مورد را که

دادند.

اقتصادی،پیکاقتصاد،وشمااقتصادی،فکرنیوز،شمااقتصادی،رصدفوالد،،معدنتجارتنیوز،جامعگردان،تجارتمعدن،دنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع
نوایرانآنالین،کوتاهگویا،اقتصادجدید،رویدادخبر،رویدادایراسین،نیوز،تفهیمق،رشرویدادآوا،تجارتاقتصادی،خطورزشی،رصدتجارت،واقتصاد

)۱۹:۱۶-۰۱/۰۸/۲۳(درصددوازکمتراستانآبیمنابعازاصفهانآهنذوبسهم

است.درصددوازکمتراستانآبیمنابعازاصفهانآهنذوبسهم

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا حدودری ایران در اینکه بیان با آهن ذوب آبرسانی مدیر اصفهان؛ به8تا6کز کشور آبی منابع درصد

ط با شده سعی آهن ذوب در گفت: میکند پیدا اختصاص کهرصنعت مختلف قسمتهای در پساب انتقال مانند الوصول سهل های ح

شود.جوییصرفهآبمصرفدراست؛آنازاستفادهامکان

درمبا…فوالدعاملغیرپدافندشمندارزبتجارازاستفادهد:کرعنوانکشورعاملغیرپدافندمانسازرئیسآنالین:ملیمانآر|خبرخبرادامهادامه
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ط با اینکه به اشاره با بازساردانشمند با گفت: است، رسیده نصف به اصفهان آهن ذوب در آب مصرف شده اجرا نوسازحهای و یزی

.استشدهجوییصرفهجهارباینآبمصرفدردرصد30حدود،یدیرهیبجهایرب

تو اینکه به اشاره با شزوی صنعتی آب شبکههای آبریع شبکههای است،افزود: صفر آن تلفات که شده اجرا تونل در بیشتر کت

حدود نیز کارخانه بازسا25آشامیدنی مرور به که است لوله خط بهزکیلومتر آن تلفات و شده نیز5یرزی استاندارد حد از و درصد

.استپایینترآمده

ش آبرسانی زرمدیر شهر پساب پیش سال ده بار اولین برای آهن ذوب آب، مصرف کاهش برای اینکه بیان با آهن ذوب شهررکت ین

که ش60را به است ثانیه بر شرلیتر با دادی قرار طی در گفت: داد انتقال حدودرکت پساب فاضالب، و آب به11کت فالورجان روستای

شد.خواهدمنتقلآهنذوببهتصفیهازپسوانتقالفوالدشهرخانهتصفیه

ط پایان با اینکه به اشاره با پسابردانشمند، تصفیه30حهای آب خروجی گفت: شد خواهد تامین آهن ذوب مصرفی آب درصد

ظرفیت که میکند احداث تکمیلی خانه تصفیه یک آهن ذوب بنابراین کرد، استفاده صنعت در نمیتوان را فاضالب و آب خانههای

میرسد.یربردابهرهبهامسالپاییزخانهتصفیهایناولمرحلهوداردراساعتبرمکعبمتر850پسابتصفیه

تکنولو گفت: اصفهان استان در آب بحران به اشاره با آبرسانی روشژمدیر با که است بلند کوره روش به فوالد تولید برای آهن ذوب ی

است.احتیاجآبحداقلبهنشودانجامتولیداگرحتیروشایندرومیکندقرفمستقیماحیای

ب تعویض گفت: و دانست آب مصرف کاهش برای را گردشی سیکلهای در آب تصفیه و بازچرخانی باردانشمند کننده خنک جهای

هیبرب برجهای تعویض و بریدی به حرارتی برجهای تولید برای خشک برایرجهای اصفهان آهن ذوب مدت بلند برنامههای از ق

است.آبمصرفکاهش

از بیش کنون تا صنعتی عظیم مجتمع این که این به اشاره با سا2وی بهینه و کاهش برای تومان میلیارد هزهزار آب مصرف ینهزی

گفت: است، و85کرده است دیم صورت به کارخانه سبز فضای آبیا15درصد پساب با قطرهای صورت به نیز دیگر وردرصد میشود ی

شود.ینزجایگآهن،ذوبسبزفضایدرکمآبباگارزساگونههایشدهسعی

)۱۷:۵۳-۰۱/۰۸/۱۶(بلندکورهونوردولوهاییزسابومی

رسید.یربردابهرهبهتستونصبازپسوشدیزسابومیداخلیبنیاندانشکترشــیکتوسطاصفهانآهنذوببلندکورهونوردولوهای

ت حسین محمد اقتصادی؛ تابناک گزارش خربه مدیر شرکان گفت: فوق، مطلب بیان با ما خبرنگار با گفتگو در تجهیزات پترورید کت

شــونا از یکی خاصرک ولوهای از تا دو و کند می فعالیت خارجی های ولو تعمیر و ساخت زمینه در که هست بنیانی دانش های کت

خا از همیشــه ما خرکه با و کردیم می تامین شرج توسط داشتیم مشکل ها آن تعمیر و پترونارید یکیوکت شــد. تحویل و ساخته ک

دیگ و بود نورد ولو ولوها، این ولــوراز شــDVAی که کند نمی صادر ها کشور دیگر به را ولوها گونه این کشــور این که کترژاپن

ساختند.راهاولواینقیمتسومیکباکوناپترو

قندها سرمسعود مدیری هیدرولیک گروه خرپرست تحریت شرایط دلیل به گفت: نیز تجهیزات خارید از ولوهــا این تأمین امکان جریم

صددردوازکمتراستانآبیمنابعازاصفهانآهنذوبسهمخبر:شبکهسانیراطالعپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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شــ نارنبود پترو مدیران برنا بنیان دانش تولیدوکت از حمایت و شرایطمان خاطر به ما کرد آمادگی اعالم ولوها این ســاخت برای ک

ش این از موردرداخل چندین از پس ماه چند در دوستان که دهد تحویل ما به و بســازد تست صورت به نمونه یک خواســتیم کت

که نداشتند باور اصال دادیم تحویل بلند کوره بخش به و شد آماده نمونه ولو ایرادات، رفع و بلند کوره کارشناسان با بررسی و ساخت

تعداد باشد. ایرانی ولو بردا30این بهره ها آن از کامل صورت به توانند می االن و شد تحویل و تست ساخته، ولوها این از یرعدد

کنند.

ش عامل مدیر عظیمیان نارعلی پترو (وکت بلند کوره ولو گفت: نیز مDVAک هم غیر ولو گلوب و طراحی،ر) از نورد قالبریختگرکز ی،

شدند.یزسابومیکاملطوربهفنیدانشویزسا

ش یک بلند، کوره ولو ساخت در که این بیان با شهروی در دیگر بنیان دانش تکنولورکت از استفاده با اصفهان تحقیقاتی علمی یژک

PVDتکنولو بهژکه نزدیک کار این افزود: کرد، دهی پوشش را ولو این هست روز و18ی رسید نتیجه به تا کشیده طول نمونه6ماه

این دادن ولی نیست پوشی چشم قابل ولو ساخت در خطا و است حساس خیلی شرایط چون شد رد درستی به بردار بهره توسط اولیه

شــ که اســت ارزشــمندتر چیز همه از ما به سارفرصت بومی بحث در اصفهان آهن ذوب بهزکت دهد می فرصت پیمانکاران به ی

دهند.نشانراخودهایتواناییکهدهندمیفرصتبنیاندانشهایکترشبهاصفهانآهنذوبمجموعهنوعی

باز کارشــناس میرزایی نارســمیه پترو گفت: نیز شوگانی از نصب،رک مرحله از را خود محصوالت که است بنیانی دانش های کت

اندا راه شــزتست، تمامی افزود: وی کند. می پشتیبانی آن عملکرد از اطمینان و میری کار آهن ذوب با که بنیانی دانــش های کت

دهند.نشانراخودهایتواناییبتوانندتادارندکافیفرصــتکنند

)۱۸:۰۵-۰۱/۰۸/۱۴(ارزبازاربرخالفآهنبازاردرآرامش

بود.همراهتومانی300الی100افزایشباآهنپروفیلجملهازفروشمبادیبرخیاینوجودباامابود،حالتینرضعیفتدرهمچنانآالتآهنمصرفیتقاضایگذشتهپنجشنبه

ضعیفت در همچنان آالت آهن مصرفی تقاضای گذشته پنجشنبه پرایس، آهن از نقل به بازار گزارش اینربه وجود با اما بود حالت ین

میگرفت.نشأتدالرقیمتیشیزافنوساناتازکهبودهمراهتومانی300الی100افزایشباآهنپروفیلجملهازفروشمبادیبرخی

کانال به دالر قیمت تا کرد حفظ را خود افزایشی روند همچنان گذشته هفته پایان در نیز ارز ن35بازار برسد. تومان دهرهزار در دالر خ

حدود ناگهانی جهشی با گذشته طو3روز به داشت رشد تومان حدودرهزار دالر هر آزاد بازار در پنجشنبه روز پایان در که و35ی هزار

رسید.فروشبهتومان80

آهنبازارنوساناتتحلیل

شما در و بود ثابت کارخانهها از بخشی در پنجشنبه روز میلگرد افزایشربازار نیز فروش مبادی از به100الی50ی کرد، تجربه تومانی

شد.یرقیمتگذاتومان100وهزار16افزایشتومان100بااصفهاناهنذوب14سایزمیلگردکهیرطو

بخشرن در پروفیل قوطی قیمت همچنین شد؛ اعالم ثابت عمدتا نیز اروپایی و ایرانی ناودانی و نبشی روز فروشزخ مبادی از یادی

نکردند.اعمالخودمحصوالتخرندریرتغییکارخانههابرخیحالعیندراماداشتتومانی300الی100افزایش
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گا مبلی، داربستی، لولههای شزقیمت عمده در نیز ... و محصولری این ثبات از حاکی گزارشها تیراهن حوزه در بود؛ تغییر بدون کتها

شد.اعالمثابتعمدتانیزروغنیورنگیگالوانیزه،قروآن،انواعوسیاهقروقیمتجملهازگرموسردقهایروانواعبود.غالبدر

ن جهشی روند رغم به برمیآید گزارشها از که آنرهمانطور بر چندانی اثر ارز بازار و بود نسبی آرامش در فوالد و آهن بازار دالر، خ

نمیدهد.راقیمتافزایشاجازهآهنقیمتدرگذارراثبنیادینمؤلفههایکهچرانداشت

و میلیون یک حدود امروز که است حاکی کاال بورس از و604گزارشها سنگ795هزار تیرآهن، بلوم، شمش ناودانی، کالف، میلگرد تن

حدود میزان این از میشود. عرضه ... و دانهبندی و68آهن ن700هزار که دارد اختصاص بلوم شمش به آنرتن پایه و14خ 968هزار

ن است. شده گرفته نظر در آخرتومان با مقایسه در شمش حدودرخ عرضه از1/1ین دوره این در شمش حجم اما دارد کاهش درصد

است.افزایشیعرضه

صادراتدرمضاعفموانع

خارجی موانع دیگر بخشی و داخلی آن از بخشی که دارد وجود مختلفی موانع و مشکالت کشور فوالدی محصوالت صادرات زمینه در

ا جنگ کرد: اظهار زمینه این در اهن سنگ انجمن دبیر عسگرزاده سعید تقاضاواست؛ کاهش و چین اقتصادی مسائل روسیه، و کراین

هستند.ایرانصادراتخارجیموانعوچالشهاجملهازقیمتهایزشروفوالدجهانیکودرکشور،ایندر

مهمت که میکند دشوار را صادرات امر که دارد وجود متعددی مشکالت نیز داخل در افزود: تحروی مسئله آنها افزایشرین است. یم

است.یمهارتحدنبالبهصادراتیردشواتبعاتازارزانتقالینههایزهویاییردنقلوحملینههایزه

تح که است سازمانی تجارت، توسعه سازمان کرد: بیان آهن سنگ انجمن خاردبیر در تقاضا استریک آن اصلی وظایف از ایران از ج

ش فعالیت و تالشها حاصل هست که هم صادراتی نوع هر و نمیشود مشاهده زمینه این در مالحظهای قابل فعالیت وراما کتها

است....وبنگاهها

سنگاندا برخی به ادامه در تصمیمگیزعسگرزاده برخی گفت: و کرد اشاره صادرات زمینه در صمت،ریها وزارت در سیاستها و یها

میکنند.دوچندانراکشورصادراتمشکالتویردشوایزکرمبانکحتیوداراییواقتصادیاموروزارت

در بتوان تا شود تسهیل مسئله این دستکم نمیشود حل صادرات بخش مشکالت و چالشها اگر میرود انتظار کرد: بیان پایان در وی

بخشید.بهبودرااوضاعکمیوشدرقابتواردکشورهاسایرباصادراتزمینه

)۱۸:۵۷-۰۱/۰۸/۲۵(استارزشمندغیرعاملپدافنددراصفهانآهنذوبدانشوتجربهکشور:عاملغیرپدافندفرمانده

است.ارزشمندغیرعاملپدافنددراصفهانآهنذوبدانشوتجربهگفت:کشورعاملغیرپدافندفرماندهجاللی،-اصفهان

از جمعی و مدیرعامل با نشستی در آهن، ذوب پساب خانه تصفیه احداث پروژه از بازدید از پس جاللی غالمرضا سردار ، بازار گزارش به

ش مدیران و کرد:رمعاونین اظهار باشد، فنی و پیچیده باید هم آن با مبارزه و بوده پیچیده دشمن حمالت و تهدیدات اینکه بیان با کت

پذی آسیب و دشمن تهدیدات اصلی موضوعات قلمرو و محدوده در عامل غیر خنثیرپدافند های سیاست و تهدیدات این برابر در ما ی

کند.میبحثهاآنیزسا

ارزاربازخالفبرآهناربازدرامشآرار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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سایب حمالت اینکه به اشاره با وروی اقتصاد در بخش این اهمیت دهنده نشان فوالد صنعت جمله از و تولیدی مراکز به دشمن ی

ضرو رو این از و کند می استفاده مختلف های شیوه از آن تضعیف و تولید با مقابله برای دشمن افزود: است، مردم کهرزندگی است ی

شود.گرفتهکاربهصنعتیمراکزدرتولیدبهآسیبازیرگیوجلجهتالزمهایسیاست

و تولید های عرصه در ارزشمند تجربه و دانش با اصفهان آهن ذوب کرد: بیان کشور کل غیرعامل پدافند هایزفرمانده ساخت یر

دهد.میادامهراخودهایموفقیتعامل،غیرپدافندزمینهدرمناسب

ت جنگ و جبهه یک شاهد امروز داد: ادامه کاروی به با است الزم این بنابر . هستیم مردم و اسالمی انقالب علیه طرگیرکیبی هایری ح

تداراضطرا حفظ تهدید، ضد و بری اولیه،تقویت مواد تامین و پذیرک برگشت حوادث، از بعد ها سیستم آموزشیرگزاری های دوره ی

کنیم.ایستادگیهابحرانودشمنمقابلدرآزمایشیمانورهایاجرایو

ای ادامه بروزردر شرایط در گفت: کشور در عامل غیر پدافند اهمیت به اشاره با بازدید این در اصفهان آهن ذوب مدیرعال رخصتی ج

شره سطح در و جامعه در بحران جوامعرگونه دهنده نجات مربوطه، نیروهای موقع به اقدام و عامل غیر پدافند تولیدی، مراکز و ها کت

بود.خواهدبحرانگیررد

سایب حمله در افزود: داشتنروی دلیل به اصفهان آهن ذوب کشور، صنعتی مراکز از بعضی به دشمن اخیر بهزی و قوی ساختهای یر

ندید.آسیبیرسایبحملهاینازعامل،غیرپدافندهایدستورالعملدقیقیرگیرکا

غیرعاملپدافندشدهکارشناسیومنطقیهایایدهازاستفاده

کا به و همکاران آمادگی کنونی شرایط در افزود: اصفهان آهن ذوب غیررگیرمدیرعامل پدافند شده کارشناسی و منطقی های ایده ی

کند.میخنثیراخارجیوداخلیدشمنانهایتوطئهوهایرخرابکاعامل،

مبا فوالد و اصفهان آهن ذوب مدیران عامل غیر پدافند همایش بازدید، این ادامه مردر همایشهای سالن در ورکه تحقیق کز

مبا فوالد اصفهان،رتوسعه آهن ذوب مدیرعامل رخصتی مهندس کشور، کل غیرعامل پدافند فرمانده جاللی غالمرضا سردار حضور با که

.شدگزارربکتردوشاینمسئولینازجمعیوکهرمبافوالدمدیرعاملنیاطیبمحمدیاسر

است.جنگآستانهتایرحداکثوجانبهفشارهمهایران،اسالمییرجمهوعلیهدشمنیژاستراتگفت:همایشایندرجاللیسردار

دارد.راجنگمقابلدربازدارندگیایجادتوانماکشوردفاعیونظامیقدرتکهدهدمینشانامراینافزود:وی

جمهو در دشمن حمالت به نسبت شده سازماندهی پاسخگویی قدرت و اراده داشت: اظهار کشور کل غیرعامل پدافند اسالمیرفرمانده ی

ت جنگ یک آوردن وجود به درصدد نفوذ توسعه و درون از نفوذ های ظرفیت از استفاده با دارد،دشمن جمهوروجود علیه یرکیبی

است.اسالمی

آمد.عملبهتجلیلکهرمبافوالدواصفهانآهنذوبصنعتیواحددودرغیرعاملپدافندحوزهفعاالنازهمایشایندر

آنالینسرآمداقتصادکالن،اقتصادتجارت،واقتصاد،724سبابازار،اقتصادیرخبپایگاهامروز/رویدادسایه،روزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

استشمندارزعاملغیرپدافنددراصفهانآهنذوبدانشوتجربهکشور:عاملغیرپدافندماندهفرار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۴۱-۰۱/۰۸/۰۳(دادافزایشراچینفوالدتولیدساز،وساخت

سپتامبر طی چین فوالد تولید2022تولید که است حالی در این یافت. افزایش ساز و ساخت بخش رشد بینی پیش دلیل به 9میالدی

است.بودههمراهکاهشباکشوراینفوالدماه

نوسا و توسعه سازمان از اقتصادی آرمان گزارش سایتزبه وب از نقل به ایمیدرو)، ایران( معدنی صنایع و معادن خبCNAی شبکه یر(

تولید به منجر ساز و ساخت های فعالیت رشد بینی پیش دلیل به چین ذوب های کارخانه تولید افزایش و86آسیا) هزار950میلیون

سپتامبر طی کشور این در فوالد رشد2022تن رقم، این شد. افزایش17.6میالدی همچنین و گذشته سال مشابه مدت به نسبت درصدی

دهد.مینشانراتن)هزار870ومیلیون83میالدی(2022گوستآطیمحصولاینتولیدبهنسبتدرصدی3.67

جارم سال سپتامبر طی کشور این فوالد روزانه تولید میانگین چین آمار ملی رارکز و2ی حالی900میلیون در این کرد. اعالم تن هزار

است.رسیدهثبتبهتنهزار710ومیلیون2میالدییرجاسالگوستآدرمحصولاینروزانهتولیدمیانگینکهاست

جا سال دوم ماهه سه طی چین متوقفرفوالدسازان را خود های کوره برخی در تولید آهن، سنگ قیمت افزایش دلیل به میالدی ی

کاهشی روندی شاهد مسکن بخش در موجود مشکالت دلیل به نیز محصول این داخلی تقاضای میزان که است درحالی این کردند.

بود.

ماهه9تولیددرصدی3.4افت

بسیا رود، می شمار به چین در ساز و ساخت اوج فصل که اکتبر و سپتامبر های ماه طی سرراگرچه از را خود تولید ها کارخانه از ی

طی چین فوالد تولید مجموع اما جا9گرفتند. سال نخست و780یرماهه مشابه830میلیون مدت به نسبت که شد اعالم تن هزار

است.درصدی3.4افتازحاکیمیالدی2021سال

معدندنیاینیوز،معدنخبر،کاالاقتصاد،باعصرمعدن،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۱۰-۰۱/۰۸/۱۰(استواحدمتولینیازمندکشورفوالدصنعتتوسعه

خب مجرپایگاه مقام قائم موتمن، سیروس نیوز؛ اقتصادآینده تحلیلی طری منبعری تنها حاضر، شرایط در آهن: ذوب توسعه حهای

حدود ما و بوده فوالد حوزه ما، کشور توجه قابل غیرنفتی ط50صادرات از فوالد تولید سابقه شرسال بزریق فوالدرکتهای تولیدکننده گ

است.شدهبینیپیشکشورفوالدبخشبرایتوسعههایحرطباارتباطدرمختلفیهایبرنامهگذشتهسالهایدرهموارهویمردا

م سه ما که شد می گفته همیشه است. کشور روز های بحث از یکی فوالد صنعت توسعه دازاما کشور در نسبی دلیلریت به و یم

م سه این انرزوجود منابع شامل مزایا این شویم. کشور در فوالد صنعت صاحب خواهیم می نیازژیت، مورد اولیه مواد دسترس، در ی

که امروز اما هستند. متخصص انسانی نیروی بردا50و بهره زمان از دلیلرسال به ما متاسفانه گذرد، می آهن ذوب کوره اولین از ی

انر منابع تامین برنامهژعدم در ما اگرچه هستیم. اساسی مشکالت دچار احیا، های کوره برای خصوص به چشم20(برنامه1404ی ساله

تولیدزاندا متاسفانه55) ولی کردیم بینی پیش را تن بازمیلیون متناسب شده، بینی پیش میزانی چنین تولید برای که یرساختهایی
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بز55نیاز کارخانجات حاضر، حال در است. نبوده تن ذوبرمیلیون کمک مواد و آهن سنگ معادن بر تکیه با که کشور در فوالد تولید گ

گذا سرمایه میان از هستند. اولیه مواد تامین نیازمند اند، شده نهاده گرفته،ربنا صورت فوالد صنعت توسعه و تولید برای که هایی ی

حدود اولیه،80تا75در مواد تامین عدم قبیل از معضالتی و مسائل همین دلیل به ظرفیتها بقیه اما است. شده منجر تولید به درصد

انر تامین بودنژعدم ناکافی و منابعزی از یکی حالیکه در است. مانده استفاده بال ها کوره حیات ادامه برای مناسب های یرساخت

ار برنامهزدرآمد اما گرفته، صورت مناسبی توسعه کمی لحاظ به هرچند است، فوالد صادرات کشور توسعهزیری برای کاملی و جامع ی

مشت رفتن بین از و صادرات قطع به که شد صادر دستوراتی پیش ماه چند است. نشده ترسیم کشور منجررفوالد تولیدکنندگان تمام ی

دستو مداخالت و برنامگیها بی این بزرگردید. خانواده ویژه مالحظات گاه گاه که بیری باعث گیرد، نمی نظر در نیز را فوالد صنعت گ

گی تصمیم در برنامهرنظمی و وجودزیری و است مشخص متولی نیازمند کشور فوالد بخش که معتقدم اوصاف این با است. شده ها ی

میشود.کشورفوالدزنجیرهکلدرهماهنگیباعثواحد،متولیاین

باز بخش باید که دارم بخشرتاکید در شد. می ادغام تجارت و معدن صنعت، وزارت نباید نیز ابتدا از و باشند جدا هم از معادن و گانی

ش و تجارت و معدن صنعت، وزارت ایمیدرو، میان از کشور، برایرفوالد اولیه مواد تامین مسئول یک کدام دانیم نمی فوالد ملی کت

بهت هستند. تولید خط گذاران گذارسرمایه سیاست هدایت، کل مسئولیت که است این راهکار برنامهرین و مربوطزیری مسائل و ی

گی تصمیم بهتربه شاید که کنیم واگذار واحد، سازمانی و تشکیالت به را مهم بهریهای نیز ایمیدرو که هرچند باشد؛ ایمیدرو سازمان ین

برنامه و کند عمل باید مستقل فوالدسارصورت زنجیره اگر باشد. کشور فوالد تولید زنجیره سیاستگذار و معینزیز چارچوب یک تحت ی

بود خواهد فوالد و معدن بخش کل نفع به برسد هماهنگی به و بگیرد همزقرار زمانی در و برسند همافزایی نوعی به میتوانند آنها یرا

این به اگر بنابراین باشد. خانواده این همه نفع به که برسند نتیجهای به مشکالت سر بر توافق با میتوانند میآید پیش مشکلی که

برنامه وزیرصورت کنیم توجهزی با که هستم مطمئن باشیم، داشته صنعت این توسعه و فوالد تولید نیاز اساس بر را ها یرساخت

در آورده دست به تجارب نیا50به گذشته، گذازسال سرمایه و ورود به برنامهری عرصه در متاسفانه ندارد. وجود خارجی کشورهای ی

گذازیر سیاست و خری با آنها اما ندارند، وجود چندانی اولیه مواد هرچند کشورها، سایر در هستیم. فلج امکانات،ری اولیه، مواد ید

تکنولو و پیشژدانش تولید با همراه استخراج و اکتشاف برنامه اما است؛ مناسبی اولیه مواد دارای ما کشور رسند. می خوبی سود به ی

رود.نمی

اث و مهم بخشهای جمله از معدنی صنایع و معدن دیگر، سوی میتواندراز کنونی، دشوار و سخت شرایط در که است ایران اقتصاد گذار

دا معادنی ندارد. وجود ای مکانیزه معدن هیچ معادن، میان در اما بردارد. نیاز مورد ارز تامین لحاظ به کشور دوش روی از جدی یمربار

نیاز مورد سوخت و خام مواد نقل و حمل نحوه و راهها و بنادر پس دارند. دنبال به بودن مکانیزه عدم خاطر به را حوادثی روز هر که

خطوط افزایش باید ما شود. اصالح تولیدرباید و اولیه مواد انتقال و نقل برای را آن از سهمی و گذاشته کار دستور در را کشور در یلی

دهیم.قرارصنعتایناختیاردرفوالد،

یرخبپورتال

ایراسینمدیا،معدنیرخبپایگاهصنعت/اخبارایرانیان،سپهرهمدلی،روزنامهدیگر:منابع

استواحدمتولیمندنیازکشورفوالدصنعتتوسعهآینده:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۱۰-۰۱/۰۸/۱۰(فوالد؛زنجیرهدستاندازهای

خب مجرپایگاه مقام قائم موتمن، سیروس نیوز؛ اقتصادآینده تحلیلی طری منبعری تنها حاضر، شرایط در آهن: ذوب توسعه حهای

حدود ما و بوده فوالد حوزه ما، کشور توجه قابل غیرنفتی ط50صادرات از فوالد تولید سابقه شرسال بزریق فوالدرکتهای تولیدکننده گ

است.شدهبینیپیشکشورفوالدبخشبرایتوسعههایحرطباارتباطدرمختلفیهایبرنامهگذشتهسالهایدرهموارهویمردا

م سه ما که شد می گفته همیشه است. کشور روز های بحث از یکی فوالد صنعت توسعه دازاما کشور در نسبی دلیلریت به و یم

م سه این انرزوجود منابع شامل مزایا این شویم. کشور در فوالد صنعت صاحب خواهیم می نیازژیت، مورد اولیه مواد دسترس، در ی

که امروز اما هستند. متخصص انسانی نیروی بردا50و بهره زمان از دلیلرسال به ما متاسفانه گذرد، می آهن ذوب کوره اولین از ی

انر منابع تامین برنامهژعدم در ما اگرچه هستیم. اساسی مشکالت دچار احیا، های کوره برای خصوص به چشم20(برنامه1404ی ساله

تولیدزاندا متاسفانه55) ولی کردیم بینی پیش را تن بازمیلیون متناسب شده، بینی پیش میزانی چنین تولید برای که یرساختهایی

بز55نیاز کارخانجات حاضر، حال در است. نبوده تن ذوبرمیلیون کمک مواد و آهن سنگ معادن بر تکیه با که کشور در فوالد تولید گ

گذا سرمایه میان از هستند. اولیه مواد تامین نیازمند اند، شده نهاده گرفته،ربنا صورت فوالد صنعت توسعه و تولید برای که هایی ی

حدود اولیه،80تا75در مواد تامین عدم قبیل از معضالتی و مسائل همین دلیل به ظرفیتها بقیه اما است. شده منجر تولید به درصد

انر تامین بودنژعدم ناکافی و منابعزی از یکی حالیکه در است. مانده استفاده بال ها کوره حیات ادامه برای مناسب های یرساخت

ار برنامهزدرآمد اما گرفته، صورت مناسبی توسعه کمی لحاظ به هرچند است، فوالد صادرات کشور توسعهزیری برای کاملی و جامع ی

مشت رفتن بین از و صادرات قطع به که شد صادر دستوراتی پیش ماه چند است. نشده ترسیم کشور منجررفوالد تولیدکنندگان تمام ی

دستو مداخالت و برنامگیها بی این بزرگردید. خانواده ویژه مالحظات گاه گاه که بیری باعث گیرد، نمی نظر در نیز را فوالد صنعت گ

گی تصمیم در برنامهرنظمی و وجودزیری و است مشخص متولی نیازمند کشور فوالد بخش که معتقدم اوصاف این با است. شده ها ی

میشود.کشورفوالدزنجیرهکلدرهماهنگیباعثواحد،متولیاین

باز بخش باید که دارم بخشرتاکید در شد. می ادغام تجارت و معدن صنعت، وزارت نباید نیز ابتدا از و باشند جدا هم از معادن و گانی

ش و تجارت و معدن صنعت، وزارت ایمیدرو، میان از کشور، برایرفوالد اولیه مواد تامین مسئول یک کدام دانیم نمی فوالد ملی کت

بهت هستند. تولید خط گذاران گذارسرمایه سیاست هدایت، کل مسئولیت که است این راهکار برنامهرین و مربوطزیری مسائل و ی

گی تصمیم بهتربه شاید که کنیم واگذار واحد، سازمانی و تشکیالت به را مهم بهریهای نیز ایمیدرو که هرچند باشد؛ ایمیدرو سازمان ین

برنامه و کند عمل باید مستقل فوالدسارصورت زنجیره اگر باشد. کشور فوالد تولید زنجیره سیاستگذار و معینزیز چارچوب یک تحت ی

بود خواهد فوالد و معدن بخش کل نفع به برسد هماهنگی به و بگیرد همزقرار زمانی در و برسند همافزایی نوعی به میتوانند آنها یرا

این به اگر بنابراین باشد. خانواده این همه نفع به که برسند نتیجهای به مشکالت سر بر توافق با میتوانند میآید پیش مشکلی که

برنامه وزیرصورت کنیم توجهزی با که هستم مطمئن باشیم، داشته صنعت این توسعه و فوالد تولید نیاز اساس بر را ها یرساخت

در آورده دست به تجارب نیا50به گذشته، گذازسال سرمایه و ورود به برنامهری عرصه در متاسفانه ندارد. وجود خارجی کشورهای ی

گذازیر سیاست و خری با آنها اما ندارند، وجود چندانی اولیه مواد هرچند کشورها، سایر در هستیم. فلج امکانات،ری اولیه، مواد ید

تکنولو و پیشژدانش تولید با همراه استخراج و اکتشاف برنامه اما است؛ مناسبی اولیه مواد دارای ما کشور رسند. می خوبی سود به ی

رود.نمی
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اث و مهم بخشهای جمله از معدنی صنایع و معدن دیگر، سوی میتواندراز کنونی، دشوار و سخت شرایط در که است ایران اقتصاد گذار

دا معادنی ندارد. وجود ای مکانیزه معدن هیچ معادن، میان در اما بردارد. نیاز مورد ارز تامین لحاظ به کشور دوش روی از جدی یمربار

نیاز مورد سوخت و خام مواد نقل و حمل نحوه و راهها و بنادر پس دارند. دنبال به بودن مکانیزه عدم خاطر به را حوادثی روز هر که

خطوط افزایش باید ما شود. اصالح تولیدرباید و اولیه مواد انتقال و نقل برای را آن از سهمی و گذاشته کار دستور در را کشور در یلی

دهیم.قرارصنعتایناختیاردرفوالد،

یرخبپورتال

)۰۲:۲۷-۰۱/۰۸/۱۶(کرد؛عنواناصفهانآهنذوبمدیرعامل

ای نیوز، اقتصادآینده گزارش گذاربه قیمت به نسبت بنگاهها دیدگاه درباره اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی، دستورج بهری ی

طو به شود نگاه آن به بینانه واقع و جامع صورت به باید کاالها، قیمت حوزه در گفت: کاملرکاالخبر و دقیق نظارت با ها فوالدی ما یکه

کند.میسختتولیدبرایراکاریردستویرگذاقیمتاماهستیمموافقکامالهاقیمتروندبرگذارسیاست

ش که همانطور افزود: نررخصتی با را خود اولیه مواد فوالدی خرکتهای رقابتی باریدارخهای را نهایی محصول بتوانند باید میکنند، ی

بفروشند.تقاضاوعرضهبراساسورقابتیقیمت

باید افزوده ارزش این و هستند جامعه و کنندگان مصرف برای ویژه افزوده ارزش با محصولهایی فوالدی مقاطع کرد: خاطرنشان وی

میکند.ایجادمشکلتولیدارزشزنجیرهدرصورتاینغیردرگردد،ربتولیدکنندهبه

ساز فعلی، شرایط در رخصتی گفته منافعوبه کسب یا فروشی گران وجه هیچ به فوالدیها دیدگاه شود. منطقی باید قیمتها تعیین کار

است.مسئلهاینبهاصالحینگاهوفروشخهایرنشدنمنطقیدنبالبهتنهاونیستونبودهغیرمنطقی

قیمتگذا رفتن کنار در کاال بورس نقش خصوص در دستوروی سازری از استفاده با دارد تالش کاال بورس کرد: عنوان ووی عرضه کار

گذا قیمت معیوب چرخه توان می مسیر این از که کند منطقی و منصفانه را قیمتها دستورتقاضا، هایری قیمت کشف سمت به را ی

کرد.اصالحعادالنه

یرخبپورتال

)۰۶:۱۵-۰۱/۰۸/۲۲(شد؛حرمطاجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزوبادیداردر

ای نیوز، اقتصادآینده گزارش شنبهربه پنج اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی صولت19ج سید دکتر دفتر در حضور با ماه آبان

و شرایطزمرتضوی و توسعه های پروژه پیشرفت روند و تولید های برنامه و کرد گفتگو و دیدار وی با اجتماعی، رفاه و کار تعاون، یر

.بودهمراههابرنامهاینازاجتماعیرفاهوکارتعاونیرزوحمایتباکهنمودیحرتشراکترشاین
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ثبت در را اصفهان آهن ذوب موفقیت ، مرتضوی صولت جارسید سال اول ماهه شش در تولید دانسترکورد قدردانی شایسته ی

استرات و جدید محصوالت تولید همچنین و دستاورد این : افزود مدیژو و تالشگران واالی همت دهنده نشان اینریک صحیح یت

است.صنعتیعظیممجتمع

استرات صنعت یک عنوان به اصفهان آهن ذوب از حمایت : افزود توسعهژوی در گذار اثر و مهم محصوالت که کشورزیک های یرساخت

ضرو دارد مسکن ملی نهضت تحقق در بسزایی نقش و کند می شرتولید این تالش و ها فعالیت خانه وزارت این و است راری کت

.کندمیرصدهمواره

شزو این تالشگران و مدیران : داشت اظهار ، آهن ذوب های برنامه از قاطع حمایت بر تاکید ضمن اجتماعی رفاه و کار تعاون باریر کت

شد.خواهدشکوفاترصنعتیواحداینًاقطعالزمپشتیبانیباواندبودهموفقتولیدامردر،مختلفمسائلومشکالتوجود

ش این دستاوردهای به دیدار این در اصفهان آهن ذوب بهترمدیرعامل جمله از اولرکت ماهه شش در که تاسیس ابتدای از عملکرد ین

جا فضایرسال حاصل که نقدینگی و مالی های محدودیت و اولیه مواد تامین در مشکالت وجود با : گفت و کرد اشاره خورد رقم ی

ش این بود، سازمان کوتاهربیرونی در اولیه مواد تامین مشکل حل با شد موفق جدید رویکرد و ها شیوه اتخاذ و تالشگران همت با کت

جا سال اول ماهه شش در ، شریرمدت این تولید در جدیدی قرکورد نیم طی ورکت کند ثبت گذشته تولید12ن نیز جدید محصول

نماید.

همکا با متعدد های پروژه بنیان دانش تولید به ویژه توجه با شرهمچنین تعری بنیان دانش آنرکتهای جمله از که شده اجرا و یف

تولیدسوزیربرنامه برای استراترنزی بسیار محصول یک که پروژهژیل نیز آب چرخانی باز و جویی صرفه مقوله در باشد. می است یک

مهمت که اجراست حال در متعدد شهرهای پساب خانه تصفیه احداث آن کارخانهرین آب مصرف کاهش اقدامات این نتیجه است ی

ش تایید به که برداربوده بهره با اهلل شاء ان و رسیده اصفهان ای منطقه آب رودخانهرکت از آب برداشت اجرا دست در های پروژه از ی

شد.خواهدصفربهنزدیکرودزاینده

جا شرایط در اصفهان آهن ذوب تولید ارتقاء و حفظ اینکه به اشاره با شرایطررخصتی در تولید این : افزود دارد، ای ویژه اهمیت ی

گم حقوق افزایش همچون شده تحمیل سازمان بیرون از که مشکالتی و گیرد می صورت حاملرسختی قیمت افزایش و اولیه مواد کی

انر کنتژهای کنار در گاز، ویژه به دستوری چالشرل با را آهن ذوب اقتصادی تولید دولت توسط کاال بورس در محصوالت قیمت ی

.استکردهمواجه

و میلیون یک سهمیه تخصیص عدم از انتقاد با اصفهان آهن ذوب ش750مدیرعامل سایر حالیکه در آهن ذوب آهن سنگ کترهزارتنی

بسیا اهمیت کنونی شرایط در اولیه مواد پایدار تامین : افزود هستند، برخوردار دولتی معادن آهن سنگ سهمیه از فوالدی یرهای

ش این نتیجهربرای است. گرفته صورت نیز معدنی اکتشافات انجام برای درخواست جمله از مختلف اقدامات راستا این در که دارد کت

واگذا برای صمت وزارت طرف از الزم مساعدت مسلتزم اقدامات این تخصیصربخشی همچنین و شده درخواست اکتشافی پهنههای ی

.استمذکورسهمیه

تولید در آهن ذوب مهم دستاورد به اشاره با شروی این : گفت گذاریل سرمایه فراوان مشکالت وجود با تولیدزیرکت برای یلریادی

فروش بابت دولت از آهن ذوب مطالبات مسئله اما داد سازمانرانجام سایر و ایمیدرو و بازنشستگی صندوق از مطالبات همچنین و یل

است.کنندهتعیینکترشایناقتصادیشرایطبهبوددرکهنشدهحلهنوزدولتیهایکترشوها

با اصفهان آهن ذوب تالشگران : داشت اظهار وآرخصتی کشور صنعت برای اصفهان آهن ذوب بالندگی و پیشرفت اهمیت از گاهی
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ش این درنقش تولیدی اهداف به یابی دست برای کوششی ازهیچ برخوردار، کم اقشار برای ملی مسکن تامین در ورکت ورزند نمی یغ

است.اخیرمهمدستاوردهایآنحاصلکهنمایندمیمجاهدتها،یمرتحبامقابلهمقدمخطدرگذشتههمچون

یرخبپورتال

)۱۸:۲۷-۰۱/۰۸/۲۱(استمواجهجدیچالشباافزاارزشمحصوالتتولیدبرایآهنذوب

بلند کوره روش از که کشور فوالد کننده تولید کارخانه اولین عنوان به چهل دهه در اصفهان آهن ذوب تاسیس زمان در اقتصادتهران:

کلیه اندیشی، دور با میکند درزاستفاده آن برای صنعتی شهر یک در کامل طور به فوالد تولید برای شامل تولید زنجیره یرساختهای

شد.گرفتهنظر

ب تولید بخش در اقتصادتهران، گزارش نیرربه چهار کارخانه این حرارتیوق شامل ظرفیت60دهه(گاه متمگاوا115با 50دهه(یزکر)،

ظرفیت نیرتمگاوا24با ظرفیتو)، با هاربین نیر(مگاوات110گاه و هشتاد) گاودهه مشکالتزگاه و گاز کمبود دلیل به اکنون هم که ی

کرد.تاسیسرانیست،مداردرتجهیزاتی

نیر خصوص در مهم نیرونکته این کشور، از روسها خروج به توجه با اینکه حرارتی آهنوگاه ذوب توانمند انسانی نیروی توسط گاه

رسید.یربردابهرهبهدورانآندرگربزدستاوردیکعنوانبهاصفهان

نیر سه حاضر حال مودر حرارتی، حدودزکرگاه مجموع در اصفهان آهن ذوب مصرف برای هاربین و ب180تا150ی ساعترمگاوات در ق

نیر سه این که صورتی در و کنند می بروتولید بالغ آنها اسمی ظرفیت بگیرند، قرار تولید مدار در کامل ظرفیت با ب240گاه قرمگاوات

یابد.میافزایشساعت،مگاواتهزار850ازبیشآنهاساالنهتولیدبنابراینواستساعتدر

ب تولید میزان انرراین تولید کنار در صنعتی عظیم مجتمع این شود، می سبب اصفهان آهن ذوب در سالژق نیازش،همانند مورد ی

ب تامین در بتواند گذشته سراسرهای شبکه بسیارق تقاضای که تولیدری محور شود، می ارائه آن برای سال گرم فصول در ویژه به ی

ب کننده تولید جای به که میرود پیش سمتی به اصفهان آهن ذوب اکنون هم اما بگیرد سراسرقرار شبکه در نقشرق در نیز خودش ی،

شود.ظاهریژانراینکمبوداوجدرهمآنشبکه،ازقربیداررخ

ب تولید برای اصفهان آهن حدودرذوب سال طول در متوسط طور به که کارخانه نیاز مورد حدود190ق ساالنه است، ساعت در مگاوات

گا250 دارد. نیاز طبیعی گاز ساعت، در مکعب متر تزمیلیون اساسی از یکی عنوان به که عناصرری بزین تولید ساختی کارخانه،ریر در ق

ن با ها، یارانه هدفمندی قانون ناقص اجرای دلیل به اکنون مکعبرهم متر هر ساختمانی2500خ مقاطع کننده تولید این برای تومان

ن تعیین مبنای شده یاد عدد که است حالی در این و شود می بودهرمحاسبه احیا روش به تولید واحدهای و ها پتروشیمی برای گاز خ

ندارد.بلندکورهروشبهفوالدتولیدعرصهباارتباطیهیچًااساسو

ماده اساس بر که است حالی در است8این مکلف دولت یارانهها هدفمندی قانون30قانون این اجرای از حاصل وجوه خالص درصد

بهرهو افزایش و غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت ویژه به و کنندگان تولید از حمایت برای انرررا بژی تولید توسعه و آب اینری، در ق

ه انرزواحدها های حامل قیمت افزایش اما کند، مخصوصژینه نتایجیی کند، می تولید بلند کوره روش به که اصفهان آهن ذوب برای ًا

دارد.قانونیمادهایناهدافخالفبر
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انر یارانه از مندی بهره عدم جهت به اصفهان آهن خژذوب گذاری، قیمت خارجی، زغال و کک دستورید عنوانری به … و فروش در ی

ش که است حالی در این و است مواجه جدی چالش با افزا ارزش محصوالت تولید برای کشور فوالد صنعت سیمانیربانی کتهای

تعرفه از کنندگان تولید سایر امیدوا10و لذا اند، شده مند بهره کمتر و تصمیماتردرصدی مبنای کارشناسی، مباحث این بازخوانی یم

بگیرد.قرارموثرتر

تولید از حمایت جای به کشور داخل در اما هستند خودشان محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند کشورهایی حاضر حال در

عم ملی، ایجادکنندگان مصادیق از کارشناسی، غیر های العمل دستور و نامهها آیین و مصوبات و الساعه خلق بخشنامههای صدور اًل

دارد.صنعتوتولیدبراییریانبازتبعاتواستیسکر

گذا قانون در رویه وحدت نیرورعدم وزارت سو یک از است، داشته پی در را مصوبات در تضاد صمت، و نفت ، نیرو وزارتخانه سه بین ی

ن نفت، وزارت مقابل طرف در و دارد درخواست را تولید حداکثر آن کنار در و جویی کهرصرفه است داده قرار تولید مبنای را آزاد گاز خ

گذا سیاست خم و پیچ این بردر وری،تولید ندارد اقتصادی صرفه اصفهان آهن ذوب در واقع به بخشزق و دارد قبولی قابل غیر یان

بینند.میآسیبرویه،اینتبعبهجامعهمختلفهای

ب مگاوات هر تولید حدودربرای ساعت در گذا600تا500ق سرمایه یورو آهنرهزار ذوب همچنانکه است نیاز سال سه زمان مدت در ی

بر بالغ نیر130اصفهان چند این احداث برای یورو گذاومیلیون سرمایه گذشته در تولیدرگاه مدار در کامل ظرفیت با تواند می و کرده ی

گیرد.قرار

گذا سرمایه این با اصفهان آهن نیررذوب ساخت برای که عظیم نیازوی مورد آب تامین صورت در است، داده انجام گذشته در گاهها

نیر گاز تعرفه اعمال موضوعوآنها، این که است کامل ظرفیت با تولید مهیای پایدار، اولیه مواد تامین جمله از مشکالت حل و گاهی

میشود.منجرنیزکترشاینتوسطیرسراسشبکهبرایقربتامینبهصادراتمحلازیرآوارزوداخلبازارنیازتامینکناررد

/۰۱/۰۸(یافتافزایشتومانمیلیارد101وهزار7بهآهنذوبسرمایه؛انباشتهسودمحلازدرصدی15سرمایهافزایشبا
۱۸-۲۰:۴۱(

کرد.تاییدراانباشتهسودمحلازکترشایندرصدی15سرمایهافزایشاصفهانآهنذوبقانونیبازرسوحسابرسمیهن:اقتصاد

ش این سرمایه افزایش خصوص در اصفهان آهن ذوب مدیره هیئت توجیهی گزارش به نسبت قانونی بازرس و حسابرس کتراظهارنظر

د کدال سامانه موافقتردر از پس سرمایه افزایش است.این گرفته قرار تایید مورد مذکور سرمایه افزایش اساس، این بر که گردید ج

آهن ذوب سرمایه سرمایه، افزایش این انجام با شود. می انجام العاده فوق عمومی مجمع تصویب و بهادار اوراق و بورس سازمان

از و6اصفهان به150هزار تومان و7میلیارد گزارش101هزار اساس بر سرمایه افزایش این یافت. خواهد افزایش تومان میلیارد

تا در سرمایه افزایش جا26یخرتوجیهی سال سودرمهرماه محل از سرمایه افزایش لزوم بر مبنی اصفهان آهن ذوب مدیره هیئت ی

شود.میانجاممالیساختاراصالحمنظوربهانباشته

24نیوزایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

استمواجهجدیلشچابااافزشارزمحصوالتتولیدایبرآهنذوبان:تهراقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۰۶-۰۱/۰۸/۲۱(اصفهانآهنذوبهایپروژهوهابرنامهازکاریرزوقدتمامحمایت

ای مهندس میهن: وراقتصاد مرتضوی صولت سید دکتر دفتر در حضور با اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی هایزج برنامه و کرد گفتگو و دیدار وی با اجتماعی، رفاه و کار تعاون، یر
بود.همراههابرنامهاینازاجتماعیرفاهوکارتعاونیرزوحمایتباکهنمودیحرتشراکترشاینشرایطوتوسعههایپروژهپیشرفتروندوتولید

ثبت در را اصفهان آهن ذوب موفقیت مرتضوی، صولت سید جاردکتر سال اول ماهه شش در تولید دانسترکورد قدردانی شایسته ی

استرات و جدید محصوالت تولید همچنین و دستاورد این افزود: مدیژو و تالشگران واالی همت دهنده نشان اینریک صحیح یت

استرات صنعت یک عنوان به اصفهان آهن ذوب از حمایت : افزود است.وی صنعتی عظیم درژمجتمع گذار اثر و مهم محصوالت که یک

ضروزتوسعه دارد مسکن ملی نهضت تحقق در بسزایی نقش و کند می تولید کشور های فعالیتریرساخت خانه وزارت این و است ی

ش این تالش و .ورها کند می رصد همواره را ،زکت آهن ذوب های برنامه از قاطع حمایت بر تاکید ضمن اجتماعی رفاه و کار تعاون یر

ش این تالشگران و مدیران : داشت قطعراظهار الزم پشتیبانی با و اند بوده موفق تولید امر در ، مختلف مسائل و مشکالت وجود با ًاکت

شد.خواهدشکوفاترصنعتیواحداین

ش این دستاوردهای به دیدار این در اصفهان آهن ذوب بهترمدیرعامل جمله از اولرکت ماهه شش در که تاسیس ابتدای از عملکرد ین

جا فضایرسال حاصل که نقدینگی و مالی های محدودیت و اولیه مواد تامین در مشکالت وجود با : گفت و کرد اشاره خورد رقم ی

ش این بود، سازمان کوتاهربیرونی در اولیه مواد تامین مشکل حل با شد موفق جدید رویکرد و ها شیوه اتخاذ و تالشگران همت با کت

جا سال اول ماهه شش در ، شریرمدت این تولید در جدیدی قرکورد نیم طی ورکت کند ثبت گذشته تولید12ن نیز جدید محصول

همکا با متعدد های پروژه بنیان دانش تولید به ویژه توجه با همچنین شرنماید. تعری بنیان دانش های ازرکت که شده اجرا و یف

برنامه آن تولیدسوزیرجمله برای استراترنزی بسیار محصول یک که آبژیل چرخانی باز و جویی صرفه مقوله در باشد. می است یک

مهمت که اجراست حال در متعدد های پروژه شهرنیز پساب خانه تصفیه احداث آن آبرین مصرف کاهش اقدامات این نتیجه است ی

ش تایید به که بوده بردارکارخانه بهره با شااهلل ان و رسیده اصفهان ای منطقه آب ازرکت آب برداشت اجرا دست در های پروژه از ی

شد.خواهدصفربهنزدیکرودزایندهرودخانه

جا شرایط در اصفهان آهن ذوب تولید ارتقاء و حفظ اینکه به اشاره با رخصتی دررمهندس تولید این : افزود دارد، ای ویژه اهمیت ی

گم حقوق افزایش همچون شده تحمیل سازمان بیرون از که مشکالتی و گیرد می صورت سختی قیمترشرایط افزایش و اولیه مواد کی

انر های کنتژحامل کنار در گاز، ویژه به دستوری چالشرل با را آهن ذوب اقتصادی تولید دولت توسط کاال بورس در محصوالت قیمت ی

.استکردهمواجه

و میلیون یک سهمیه تخصیص عدم از انتقاد با اصفهان آهن ذوب ش750مدیرعامل سایر حالیکه در آهن ذوب آهن سنگ کترهزارتنی

بسیا اهمیت کنونی شرایط در اولیه مواد پایدار تامین افزود: هستند، برخوردار دولتی معادن آهن سنگ سهمیه از فوالدی برایرهای ی

ش بخشیراین نتیجه است. گرفته صورت نیز معدنی اکتشافات انجام برای درخواست جمله از مختلف اقدامات راستا این در که دارد کت

واگذا برای صمت وزارت طرف از الزم مساعدت مسلتزم اقدامات سهمیهراین تخصیص همچنین و شده درخواست اکتشافی های پهنه ی

.استمذکور

تولید در آهن ذوب مهم دستاورد به اشاره با شروی این گفت: گذاریل سرمایه فراوان مشکالت وجود با تولیدزیرکت برای یلریادی

فروش بابت دولت از آهن ذوب مطالبات مسئله اما داد سازمانرانجام سایر و ایمیدرو و بازنشستگی صندوق از مطالبات همچنین و یل
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ش و شرها این اقتصادی شرایط بهبود در که نشده حل هنوز دولتی های داشت:رکت اظهار رخصتی مهندس است. کننده تعیین کت

با اصفهان آهن ذوب شآتالشگران این نقش و کشور صنعت برای اصفهان آهن ذوب بالندگی و پیشرفت اهمیت از دررگاهی کت

د تولیدی اهداف به یابی دست برای کوششی ازهیچ برخوردار، کم اقشار برای ملی مسکن دررتامین گذشته همچون و ورزند نمی یغ

است.اخیرمهمدستاوردهایآنحاصلکهنمایندمیمجاهدتها،یمرتحبامقابلهمقدمخط

اقتصادی،صفحهگردان،تجارتنامه،معدنیرخبپایگاهنیوز،ماینآنالین،ملیآرمانایراسین،نیوز،معدنآنالین،جمجام،24نیوزایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع
درآمدنیوزجدید،رویدادنیوز،تفهیمق،رشرویدادخبر،رویدادفردا،باندیدهنیوز،پیداگرورزشی،رصداقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شما

)۱۴:۰۳-۰۱/۰۸/۰۴(عملکردخصوصدر«ذوب»توضیحات

نمود.یزساشفافسودتغییراتعلتخصوصدراصفهانآهنذوبکترش،24بورسنگرکدالگزارشبه

نمود.یزساشفافسودتغییراتعلتخصوصدراصفهانآهنذوبکترش،24بورسنگرکدالگزارشبه

)۲۱:۰۷-۰۱/۰۸/۰۴(شد؟عرضهچهارشنبهروزدرمحصوالتیچه

نمود.عرضه1401ماهآبان30سررسیدیخرتاباتومانمیلیون16تنهرقیمتبا14تیرآهنتن300وهزار2کاالبورسدراصفهانآهنذوبکتر؛ش24بورس

کاالر؛ش24بورس بورس در اصفهان آهن ذوب و2کت تیرآهن300هزار تن14تن هر قیمت تا16با با تومان سررسیدرمیلیون 30یخ

نمود.عرضه1401ماهآبان

ش اساس باهنرربراین شهید مس صنایع تن40کت هر قیمت با مسی اسلب تا248.5تن با تومان سررسیدرمیلیون در1401آذر2یخ

مو چهارشنبه محصوالت1401.8.4خرروز فروش کرد.مبنای راهEXWORKعرضه بین احتمالی خسارت گونه هر به نسبت فروشنده و بوده

داشت.نخواهدمسئولیتهیچگونهمسیرحملدرتوقفوتاخیرازناشیخسارتو

میلگرد اصفهان آهن ذوب این بر وA3-20تا14عالوه هزار مقدار تن500به هر قیمت با تا14تن با تومان سررسیدرمیلیون آذر30یخ

کرد.عرضه1401.8.4خرموچهارشنبهروزدر1401

میلگرد هم خراسان فوالد مجتمع مقدارA3_20تا14همچنین تن15به هر قیمت با تن نمود.14هزار عرضه روز همین در تومان میلیون

ناودانیرش یزد الماس فوالد مقدار14کت تن150به هر قیمت با منتشر15تن لیست شامل دیگر های کرد.عرضه عرضه تومان میلیون

بود.خواهدشده

اصفهانآهنذوبهایپروژهوهابرنامهازکاریروزقدتمامحمایتمیهن:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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)۱۶:۱۱-۰۱/۰۸/۰۷(فروشدرصدی28رشدوآهنذوبدرفروشجدیدکوردرثبت

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، اصفهان آهن ذوب حدود7کت خود محصوالت فروش از مهر به منتهی مبلغ25ماهه این از که نمود کسب درآمد تومان میلیارد 3030هزار
است.داشتهرشددرصد28قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرشدهیادمدتدرکترشاینفروشمبلغاستگفتنیباشد.میماههمینبهمربوطآنتومانمیلیارد

بورس نگر کدال گزارش ش24به درر، اصفهان آهن ذوب حدود7کت خود محصوالت فروش از مهر به منتهی میلیارد25ماهه هزار

مبلغ این از که نمود کسب درآمد ش3030تومان این فروش مبلغ است گفتنی باشد. می ماه همین به مربوط آن تومان دررمیلیارد کت

است.داشتهرشددرصد28قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرشدهیادمدت

24معدنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۵۴-۰۱/۰۸/۱۷(آهنذوبسرمایهافزایشبرحسابرستاییدمهر

کرد.تاییدراانباشتهسودمحلازکترشایندرصدی15سرمایهافزایشاصفهانآهنذوبقانونیبازرسوحسابرس،24بورسنگرکدالگزارشبه

بورس نگر کدال گزارش سرمایه24به افزایش اصفهان آهن ذوب قانونی بازرس و حسابرس ش15، این سودردرصدی محل از کت

کرد.تاییدراانباشته

یافت.خواهدافزایشتومانمیلیارد7.101بهتومانمیلیارد6.150ازکترشسرمایهسرمایه،افزایشاینانجامبا

سال در شده منظور مالیاتی معافیت سرمایه، افزایش انجام عدم صورت سال1400در دررب1401در چنین هم شد. خواهد داده گشت

سال سود تقسیم فرض با و آن انجام عدم نرمیلیارد10.651مبلغ1400صورت با تسهیالت موثرریال سال24خ در آن تمدید و درصد

شودمیگرفتهنظردربعدهای

متالز،میگردان،تجارتسرعت،عصر،24ذوبمالی،پولیاقتصاد،وشماآنالین،چیالننامه،معدنیرخبپایگاهنیوز،شمااقتصادی،رصدیرخبپایگاهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانپرس/بورسروز،رصدجدید،رویدادخبر،رویدادق،رشرویدادآوا،تجارتورزشی،رصدمعدن،دنیای

)۱۰:۱۸-۰۱/۰۸/۲۳(دادخبرجذابولیکوچکسرمایهافزایشیکازآهنذوب

شرای عامل مدیر رخصتی، بورسرج خبرنگار به انباشته سود محل از آهن ذوب سرمایه افزایش خصوص در اصفهان آهن ذوب در24کت مصوب مالیاتی معافیت به توجه با گفت:
سال بودجه ش1401قانون عمده سهامدار موافقت بیشترو بخش تقسیم عدم با سالرکت عملکرد سود از هیات1400ی مجوز اخذ شامل مربوطه اقدامات سرمایه، حساب به آن انتقال و

است...شدهرسانیاطالعکترشسهامدارانبهنیزکدالسامانهدروانجامقانونیبازرسومدیره

ذوب24بورس سرمایه سرمایه، افزایش این با دارد. کار دستور در را انباشته سود محل از سرمایه افزایش برنامه اصفهان آهن ذوب :

شود.مییالیرمیلیاردهزار71اصفهانآهن
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شرای عامل مدیر رخصتی، بورسرج خبرنگار به انباشته سود محل از آهن ذوب سرمایه افزایش خصوص در اصفهان آهن ذوب 24کت

سال بودجه قانون در مصوب مالیاتی معافیت به توجه با ش1401گفت: عمده سهامدار موافقت بیشترو بخش تقسیم عدم با یرکت

سال عملکرد سود در1400از و انجام قانونی بازرس و مدیره هیات مجوز اخذ شامل مربوطه اقدامات سرمایه، حساب به آن انتقال و

است.شدهرسانیاطالعکترشسهامدارانبهنیزکدالسامانه

د بورس سازمان مجوز باید مرحله، این از پس افزود: بروی العاده فوق مجمع نیز بورس سازمان موافقت صورت در که گردد گزارریافت

به آهن ذوب اسمی سرمایه و شد میلیارد71خواهد اعتبارهزار رتبه بهبود ، مالی ساختار اصالح به منجر امر این و رسید خواهد یریال

شد.خواهدقانوندرمقررمالیاتیمعافیتازاستفادهو

ش آتی های برنامه خصوص در اصفهان آهن ذوب عامل اخذرمدیر جهت اقداماتی گفت: سرمایه افزایش خصوص در آهن ذوب کت

شد.خواهدالزمرسانیاطالععمده،سهامدارموافقتصورتدرکهاستانجامحالدرکترشعمدهسهامدارازمجوز

)۱۳:۰۸-۰۱/۰۸/۰۱(یرجاسالاولماهه6درمذابچدنتن،494ومیلیونیکازبیشتولید

بعض داخلی، زغال ویژه به کمبودها همه وجود با گفت: اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش مدیر صمیمی جاهمایون سال اول ماهه شش در دانه، درشت آهن سنگ و خارجی کک یرًا
و میلیون یک و494تولید س270هزار مختلف کادرهای کوشش و تالش با مذاب چدن کارتن ها، تکنسین ها، فورمن مهندسی، همکارپرستی، همچنین و مختلفرگران های بخش ی

دهد.مینشانراافزایشدرصد10شد،تولیدتن768وهزار355ومیلیونیککهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهخوردرقمکارخانه

داخلی، زغال ویژه به کمبودها همه وجود با گفت: اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش مدیر صمیمی همایون ؛ امروز بورس گزارش به

جابعض سال اول ماهه شش در دانه، درشت آهن سنگ و خارجی کک ورًا میلیون یک تولید و494ی تالش270هزار با مذاب چدن تن

س مختلف کادرهای کوشش کارو ها، تکنسین ها، فورمن مهندسی، همکارپرستی، همچنین و رقمرگران کارخانه مختلف های بخش ی

دهد.مینشانراافزایشدرصد10شد،تولیدتن768وهزار355ومیلیونیککهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهخورد

تنوکیل35کاهش یک ازای به مصرفی خشک کک گذشته سال در افزود: تولیدوی برنامه از گرفتن پیشی و مصرفی خشک کک گرمی

تولیدی کیل551چدن دهم هفت جاوو سال اول ماهه شش در که بود بهرگرم حدودوکیل517ی یعنی است رسیده بهوکیل35گرم گرم

هستیم.جلوتولیدبرنامهازدرصددوامسال،اولماههششدرواستیافتهکاهشککمصرفتولیدیچدنتنهرازای

تص اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش جارمدیر تعمیرات تولید، افزایش این کنار در کرد: نوارریح تعویض مهم تعمیرات همچنین و ی

توقفcc3نقاله شماره44در بلند کوره کا3ساعته اساسی تعمیرات مدیرو همه خوب بسیار همدلی با سرباره بندی دانه هایرگاه یت

پذیرفت.انجامهامعاونتدیگرویربردابهرهمعاونت

برنامه و بلندها کوره خوب شرایط به باتوجه نیز دوم ماهه شش در افزود: مسئول مقام طبقزیراین تولید انشاا… شده انجام های ی

.رسدمیمذابچدنتنمیلیون3بهامسالتولیدوشودمیانجامبرنامه

میزان به کوره سه گفت: حدود700وی با آن حرارتی ارزش که کنند می تولید ساعت در فرایندی گاز مکعب متر متر65هزار هزار

گردد.میاستفادههاکنندهمصرفسایروگاهونیردرآنازوکندمییربرابطبیعیگازمکعب

علیرغم امسال نخست ماهه شش در گفت: ادامه در نیز اصفهان آهن ذوب شیمیائی مواد و کک تولیدات بخش مدیر عالیی محمدعلی

دادخبرجذابولیکوچکمایهسرایشافزیکازآهنذوب:24سبور|خبرخبرادامهادامه
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تامین وقفه بدون را بلند کوره نیاز مورد کک توانستیم افتاد، اتفاق زغال تامین کمبود دلیل به که ها ماه از برخی در کک تولید کاهش

بات در کک های ماشین از برخی اساسی تعمیرات اجرای وجود با همچنین3و1یرو و نماییم جلوتر2تامین تولید برنامه از درصد

هستیم.

با درب اساسی تعمیرات در افزود: باتزوی غربی کر3یرکن کار که دوراسیون مجموعه تعویض برداوبا توسطرکی آن نقشه تهیه و ی

برسانیم.اثباتبهراتوانیممیماشعارشدیمموفقبودشدهساختهداخلیکترشیکتوانباوانجامبخشفنیدفتر

از داشت: اظهار اصفهان آهن ذوب شیمیایی مواد و کک تولیدات بخش یافتمدیر کاهش درصد پنج زغال شارژ در خارجی زغال مصرف

ه کاهش جهت مهرماه ارزاوایل جویی صرفه که دادیم کاهش درصد پنج را زغال شارژ در خارجی زغال مصرف ها، توجهیزینه قابل ی

کاهش را محصول شده تمام قیمت ناحیه، این از توان می آن کیفیت افزایش و داخلی زغال تامین تداوم صورت در و دارد همراه به را

داد.

تعمیرات زمان در داشت: اظهار عالیی شه44محمدعلی الکتررساعته دستگاه دو تعویض امکان بلند کوره ماه نقالهرگویور نوار یبکس

K2-3ش پرسنل توانمندی با آن طراحی خطرکه اصلی مسیر در مهم مسایل از یکی اقدام این با و گردید میسر بود، شده انجام کت

گردید.مرتفع3بلندکورهبه3یرباتککارسالیعنیتولید

تولید11افزایش بخشآدرصدی مدیر ذبیحی اولآگلومرهمحمدجواد ماهه شش در کرد: اضافه نیز اصفهان آهن ذوب گلومراسیون

و1401سال میلیون یک مجموع و721در وآتن713هزار و83گلومره میزان657هزار به و تولید پخته آهک و3تن هزار213میلیون

گذشته،490و سال مشابه زمان مدت با مقایسه در ارقام این افزود: وی . شد ارسال خام مواد انبار از معدنی مواد انواع درصد11تن

میدهد.نشانرامعدنیموادارسالافزایشدرصددهمهفتوششوتولیدافزایش

ایلنا:خبرمنبع

)۱۵:۲۴-۰۱/۰۸/۰۱(هستیماروپابهصادراتتوسعهآماده

به توجه با گفت: نورانیانراد برنامهرمحمد با و گرفت قرار کار دستور در محصوالت صادرات کیفی و کمی توسعه اخیر، های سال طی داخلی بازار نسبی درزیرکود شده انجام کالن ی
پذیرفت.انجامهدفبازارهایوصادراتیمحصوالتبهبخشیتنوعآنکناردروصادراتحجمتوجهقابلرشدفروش،ویابیربازاحوزه

بازا مدیر ، امروز بورس گزارش ملیربه روز ماه، مهر نهم و بیست مناسبت به که ای مصاحبه در اصفهان آهن ذوب صادرات و یابی

مح موتور عنوان به صادرات اهمیت بر تاکید با شد انجام تشرصادرات به جهانی بازارهای در کشورها بقای رمز و اقتصادی توسعه یحرک

پرداخت.اخیرسالدوطیکترشاینصادراتعملکرد

به توجه با گفت: راد نورانیان کاررمحمد دستور در محصوالت صادرات کیفی و کمی توسعه اخیر، های سال طی داخلی بازار نسبی کود

برنامه با و گرفت بازازیرقرار حوزه در شده انجام کالن بهری بخشی تنوع آن کنار در و صادرات حجم توجه قابل رشد فروش، و یابی

پذیرفت.انجامهدفبازارهایوصادراتیمحصوالت

بر بالغ گذشته سال طی افزود: از45وی بیش به اصفهان آهن ذوب فوالدی محصوالت آف20درصد آسیا، در مختلف اروپارکشور و یقا

ار درآمد صدی در صد از بیش تحقق بر عالوه صادراتی، درآمد نظر از که این ضمن گردید سالزصادر بودجه در شده بینی پیش ی

یجارسالاولماهه6درمذابچدنتن،494ومیلیونیکازبیشتولیدامروز:سبور|خبرخبرادامهادامه
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گم حقوق استرداد محل از نیز توجهی قابل مبالغ هایرگذشته، پروانه محل از افزوده ارزش بر مالیات تسویه همچنین و ورودی کی

ش حساب به برصادراتی ورکت نفتی غیر صادرات توسعه زمینه در دولت کالن های سیاست به توجه با دستاوردها این شدکه گشت

باشد.میبرخوردارسزاییبهاهمیتازنفتبهوابستگیقطع

بازا تشرمدیر با اصفهان آهن ذوب صادرات و مدیریابی دستاوردهای تعدادریح افزایش صادرات، رشد تداوم جمله از صادرات یت

آف منطقه، کشورهای به صادرات افزایش صادراتی، هدف شربازارهای جنوب بریقایی، و اروپا و آسیا بررق بالغ ارز100گشت درصد

صاد لوح هفت اخذ کنار در دستاوردها این افزود: کشور، اقتصادی چرخه به صادرات از صادرحاصل لوح یک و نمونه ممتازرکننده کننده

سال در اصفهان آهن ذوب شد، (باالت1399سبب فوالد صنعت در صادرات ملی آور مدال تنها کشورعنوان صادرات نشان کسبرین را (

نماید.

ل و برند جهانی ثبت به توجه با گفت: دZOBESCOوESCOگویووی جهت شده انجام اقدامات هایرو گواهینامه تمدید و یافت

گواهینامه تمدید جمله از المللی دCARESبین گواهینامهرو اولینHOMOLOGATIONیافت عنوان به اروپا به محصول صادرات برای

ش تولیدی میلگرد محموله اولین صادرات ویژه به و داخلی جارتولیدکننده سال طی شرقی اروپای های کشور از یکی به اینرکت ی،

باشد.میاروپاییبازارهایبهصادراتافزایشآمادهیترمدی

بازا شرمدیر صادرات و تحریابی برشمرد: چنین را المللی بین عرصه در صادرات فعلی موانع و ها چالش از برخی ادامه در هایرکت یم

ا و روسیه جنگ از ناشی تبعات المللی، بین فوالدوظالمانه های قیمت شدید کاهش به منجر که روسیه کشور دامپینگ ویژه به کراین

آم اختالفات تاثیرگردیده، شرقی جنوب آسیای بازارهای بر که چین و کشورریکا این به صادرات که چین اقتصادی مشکالت و بوده گذار

شود.میمحسوبهاچالشجملهازنمودهمشکلدچاررا

در همچنین کرد: اضافه بعضوی و مکرر تغییرات جمله از متعددی های چالش با داخلی وضعُبعد مقررات، و قوانین کارشناسی غیر ًا

انر های حامل بهای افزایش و صادراتی،کمبود هژعوارض مکرر افزایش داخلی، رقبای برخی منفی رقابت ای،زی، جاده حمل های ینه

ت پذیرش محدود گمرظرفیت و مرزها در همسایریلرها کشورهای و (ایران طرفین سوی از دفعات به مرزها شدن بسته و ها مواجههک (

ار نیاز گرفتن نظر در با و مشکالت و موانع این تمام وجود با چند هر هستیم، و شزبوده گرفتهری صورت موقع به و موثر تدابیر با کت،

جایگ بازارهای به صادرات افزایش فرآیند، چابکی افزایش حوزهزضمن و همسایه کشورهای در ازCISین که گرفت قرار کار دستور در

براب نیم و سه افزایش به توان می شده انجام اقدامات حوزهرنتایج بازارهای به کالف صادرات برابCISی نیم و ده افزایش صادراترو ی

نمود.اشارهعراقبازاربهکالفیربراب14ومیلگرد

خاص محصوالت سبد تکمیل و باال افزوده ارزش با محصوالت صادرات و تولید نظیر مواردی گرفتن قرار اولویت در خواستار راد، نورانیان

گردید.صادراتیهدفبازارهایدرسهمافزایشجهتدرپهنبالهایتیرآهنجملهاز

تسنیم:خبرمنبع

ملت،رویشتجارت،مردم،اقتصادایرانی،توسعهمواجهه،کار،وکسبسازندگی،واقتصادپویا،اقتصادثروت،امروز،آرماناقتصاد،وهدفروزنامهدیگر:منابع
بانکوبورس،724سبابازار،اقتصادیرخبپایگاهکیاست/امروز،رویداداسالمی،یرجمهواقتصاد،دنیایصنعت،اخبارآسیا،اسرار،

هستیماروپابهاتصادرتوسعهآمادهامروز:سبور|خبرخبرادامهادامه
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یسکرچندومبالغگشترباروپا/برنامهو"ذوب"محصوالتدرصد45صادراتکرد:اعالمکترشصادراتویابیربازامدیر
)۱۱:۰۴-۰۱/۰۸/۰۱(صنعت

بازا ارسالرمدیر اعالم با آهن ذوب صادرات و از45یابی بیش به محصوالت د20درصد و گمرکشور حقوق استرداد محل از قابلتوجه مبالغ چندریافت رارکی، صنعت فعلی یسک
برشمرد.

خب پایگاه گزارش علتربه به اینکه بیان با نورانیانراد محمد ، پرس بورس کمیری توسعه اخیر، سالهای طی داخلی بازار نسبی کود

دستو در محصوالت صادرات کیفی نشانرو با ذوبآهن جهانی ثبت به توجه با گفت: گرفت، قرار اقداماتیZOBESCOوESCOکار و

د صادراتربرای بهویژه و داخلی تولیدکننده نخستین عنوان به اروپا به محصول صادرات برای بینالمللی گواهینامههای تمدید و یافت

ش تولیدی میلگرد محموله سالجاراولین طی شرقی اروپای کشورهای از یکی به مدیرکت این بازارهایری به صادرات افزایش آماده یت

است.اروپایی

از بیش گذشته سال طی افزود: از45وی بیش به "ذوب" فوالدی محصوالت آف20درصد آسیا، در مختلف صادررکشور اروپا و یقا

از بیش تحقق بر عالوه صادراتی درآمد نظر از اینکه ضمن ار100شد. درآمد مبالغزدرصدی گذشته، سال بودجه در شده پیشبینی ی

گم حقوق استرداد محل از شرقابلتوجهی حساب به صادراتی پروانههای محل از ارزشافزوده مالیات تسویه همچنین و ورودی کترکی

شد.گشترب

ب دستاوردهاو این داد: ادامه اجرایی مقام برراین افزون د100گشت کنار در اقتصادی چرخه به صادرات از حاصل ارز لوح7یافتردرصد

باشد.فوالدصنعتدرصادراتملیمدالآورتنها99سالدرآهنذوبشدسببممتازکنندهرصادلوحیکونمونهکنندهرصاد

تح نورانیانراد، گفته اربه و روسیه جنگ تبعات کمترویمها، بسیار قیمتی با خارجی محصول فروش ) روسیه دامپینگ بهویژه کراین

آم اختالفات اثر شده، فوالد قیمتهای شدید کاهش به منجر که داخلی) محصول وراز جنوبشرقی آسیای بازارهای بر چین و یکا

است.هایسکروخطرهاجملهازصادراتمشکلبروزوچیناقتصادیمشکالت

)۰۰:۱۳-۰۱/۰۸/۰۵(دادتوضیح...ومحصوالتفروشقیمتدرصدی24افزایشدرباره"ذوب"سال:نخستنیمهدر

کرد.ارائهتوضیحاتی،سالنخستنیمهدر...ووارداتیزغالسنگوککیدرخخرنرشدمحصوالت،فروشقیمتدرصدی24افزایشدربارهآهنذوب

خب پایگاه گزارش شربه ، پرس بورس افزایشری درباره آهن ذوب ن24کت رشد محصوالت، فروش قیمت خردرصدی ورخ کک ید

کرد.ارائهتوضیحاتی،سالنخستنیمهدر...ووارداتیزغالسنگ

ای اساس، این عملکردربر تغییرات دالیل خصوص در "ذوب" مدیرعامل رخصتی کرد:6ج اعالم قبل سال مشابه دوره به نسبت ماهه

قبل سال مشابه مدت به نسبت سال نخست نیمه در محصوالت فروش قیمت تمام24افزایش قیمت افزایش که حالی در بوده درصد

است.درصد56محصوالتشده

است.درصد202و67قبلسالمشابهمدتبهنسبتسالنخستنیمهدروارداتیزغالسنگوککیدرخقیمتافزایش
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است.درصد59و33قبلسالمشابهمدتبهنسبتسالنخستنیمهدرخامآبودارآهنموادیدرخقیمتافزایش

است.درصد22و152قبلسالمشابهمدتبهنسبتسالنخستنیمهدریریدارخقربوطبیعیگازیدرخقیمتافزایش

است.درصد48قبلسالمشابهمدتبهنسبتسالنخستنیمهدرنیروهادستمزدوحقوقافزایش

/۰۱/۰۸(یژانرهایینهزهجزئیاتومیلیاردیهزار24.5درآمدکسبباآهنذوبعملکردشد:ثبتسالماه7برای
۰۹-۱۲:۰۰(

کرد.تجربهرادرصدی28رشدوشناساییدرآمدتومانمیلیاردهزار24.5بربالغماهه7عملکرددرآهنذوبکترش

خب پایگاه گزارش شربه ، پرس بورس اسمیری سرمایه با آهن ذوب و6.1کت مهر عملکرد گزارش تومانی، میلیارد مالی7هزار سال ماه

کرد.ارائهرایرجا

کاالیی، شمش کالف، میلگرد، تیرآهن، داخلی فروش از مهر دوره در "ذوب" اساس، این محصوالت،ربر سایر جانبی، های فرآورده یل،

کرد.کسبدرآمدتومانمیلیاردهزار3بربالغکاالییشمشوکالفمیلگرد،تیرآهن،صادراتیفروشوچدنشمش

ش عملکردراین در بورسی بر7کت بالغ رشد24.5ماهه با قبل سال مشابه مدت با مقایسه در و کرد شناسایی درآمد تومان میلیارد هزار

شد.روبرودرصدی28

ماه مهر در فوالدی شمش و بلندها کوره مذاب چدن تولید طی223.2و248.5میزان و تن برابر7هزار تن1.5و1.7ماهه میلیون

کرد.مشاهدهاینجاتوانمیماهمهردورهوسالنخستنیمهدرراگاهونیرتولیدیقربویریدارخقربگاز،مصرفجزئیاتاست.

/۰۱/۰۸(یژانریارانهوبلندکورهتولیدلحاظشود/اصالحبایدآهنذوبمصرفیگازخرنکت:رشمدیرعاملاعالمبنابر
۲۲-۰۰:۵۶(

ن اینکه بیان با آهن ذوب در2500خرمدیرعامل استفاده برای گاز شونیر3تومانی سیاستگذارگاه در گفت: ندارد، کارشناسی مبنای برخوردارکت عدم و بلند کوره تولید روش باید یریها
شود.لحاظیژانریارانهاز

خب پایگاه گزارش ایربه ، پرس بورس زمانری کرد: اعالم آهن ذوب مشکالت حل راهکارهای درخصوص یادداشتی طی رخصتی ج

ش کلیهرتاسیس اندیشی، دور با کند می استفاده بلند کوره روش از که فوالد کننده تولید کارخانه اولین عنوان به چهل دهه در کت

نیرز معادن، شامل تولید زنجیره های کاویرساخت آهک، پخت کارخانه متخصص، انسانی نیروی ، سارگاه قطعه های وزگاه یختهری

شد.گرفتهنظردرصنعتیشهریکدرکاملبطورفوالدتولیدبرای…ونسوزجرموآجرتولید،سنگینقطعاتیرگ

ب تولید بخش نیرردر چهار کارخانه این حرارتیوق شامل ظرفیت60دهه(گاه متمگاوا115با ظرفیت50دهه(یزکر)، )،تمگاوا24با

ظرفیتونیر با هاربین نیر(مگاوات110گاه و هشتاد) گاودهه رازگاه نیست مدار در تجهیزاتی مشکالت و گاز کمبود دلیل به اکنون که ی

دادتوضیح...ومحصوالتفروشقیمتصدیدر24ایشافزهدربار"ذوب"سال:نخستنیمهدرس:پرسبور|خبرخبرادامهادامه
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نیر ایران، از ها روس خروج به توجه با کرد. بزوتاسیس دستاورد یک عنوان به آهن ذوب انسانی نیروی توسط حرارتی بهرهرگاه به گ

رسید.یربردا

نیر سه فعلی شرایط مودر حرارتی، مجموعزکرگاه در آهن ذوب مصرف برای هاربین و ب180تا150ی میرمگاوات تولید ساعت در ق

نیر سه این که صورتی در و بروکنند بالغ آنها اسمی ظرفیت بگیرند، قرار تولید مدار در کامل ظرفیت با ب240گاه ساعترمگاوات در ق

یابد.میافزایشساعت،مگاواتهزار850ازبیشآنهاساالنهتولیدبنابرایناست.

ب تولید میزان انرراین تولید کنار در شود می سبب آهن ذوب در بژق تامین در بتواند گذشته های سال ،همانند نیاز مورد شبکهری ق

بسیارسراس تقاضای که رودری می پیش سمتی به اکنون اما بگیرد قرار تولید محور شود، می ارائه آن برای سال گرم فصول در بویژه ی

شود.ظاهریژانراینکمبوداوجدرهمآنشبکهازقربیداررخنقشدریرسراسشبکهدرقربکنندهتولیدجایبهکه

ب تولید برای آهن سالرذوب طول در متوسط بطور که کارخانه نیاز مورد ساالنه190ق است، ساعت در مکعب250مگاوات متر میلیون

گا دارد. نیاز طبیعی گاز ساعت، تزدر اساسی از یکی عنوان به که عناصرری بزین تولید ساختی ناقصریر اجرای دلیل به کارخانه در ق

ن با ها یارانه هدفمندی مکعبرقانون متر هر حالی2500خ در این شود. می محاسبه ساختمانی مقاطع کننده تولید این برای تومان

ن تعیین مبنای رقم این که شراست و ها پتروشیمی گاز اساسرخ و بوده احیا روش به تولید های فوالدکت تولید عرصه با ارتباطی هیچ ًا

ندارد.بلندکورهروشبه

ماده است8طبق مکلف دولت ها یارانه هدفمندی تولید30قانون از حمایت برای را قانون این اجرای از حاصل وجوه خالص درصد

بهرهو افزایش و غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت بویژه و انررکنندگان بژی تولید توسعه و آب شری، این در هرق ها کندزکت ینه

انر های حامل قیمت افزایش مخصوصژاما مادهی این اهداف خالف بر نتایجی کند، می تولید بلند کوره روش به که آهن ذوب برای ًا

دارد.قانونی

انر یارانه از مندی بهره عدم جهت به آهن خژذوب گذاری، قیمت خارجی، زغال و کک دستورید بانیری عنوان به … و فروش در ی

ش است. مواجه جدی چالش با افزا ارزش محصوالت تولید برای فوالد تعرفهرصنعت از کنندگان تولید سایر و سیمانی های 10کت

بگیرد.قرارموثرترتصمیماتمبنایکارشناسی،مباحثاینبازخوانیرودمیامیدکهاندشدهمندبهرهکمترودرصدی

عم ملی، کنندگان تولید از حمایت جای به داخل در اما هستند محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند صدورکشورهایی اًل

ایجاد مصادیق از کارشناسی غیر های العمل دستور و ها نامه آیین و مصوبات و الساعه خلق های تبعاتربخشنامه و است یانزیسک

.داردصنعتوتولیدبراییربا

گذا قانون در رویه وحدت نیرورعدم وزارت سو یک از داشت. پی در را مصوبات در تضاد صنعت، و نفت ، نیرو وزارتخانه سه بین ی

ن نفت، وزارت مقابل طرف در و دارد درخواست را تولید حداکثر آن کنار در و جویی اینرصرفه در که داده قرار تولید مبنای را آزاد گاز خ

گذا سیاست خم و برپیچ تولید وری، ندارد اقتصادی صرفه آهن ذوب در بهزق جامعه مختلف های بخش و دارد قبولی قابل غیر یان

بینند.میآسیبرویه،اینتبع

ب مگاوات هر تولید ساعتربرای در گذا600تا500ق سرمایه یورو بالغرهزار آهن ذوب که همچنان است نیاز سال سه زمان مدت در ی

گیرد.قرارتولیدمداردرکاملظرفیتباتواندمیوکردهیرگذاسرمایهگذشتهدرگاهونیرچندایناحداثبراییورومیلیون130بر

گذا سرمایه این با آهن نیررذوب ساخت برای که عظیم تعرفهوی اعمال ، نیاز مورد آب تامین صورت در داده انجام گذشته در ها گاه
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نیر دوگاز موضوع این که است کامل ظرفیت با تولید مهیای پایدار، اولیه مواد تامین جمله از مشکالت حل و بازاررگاهی نیاز تامین کنار

شود.میمنجرنیزکترشاینتوسطیرسراسشبکهبرایقربتامینبهصادراتمحلازیرآوارزوداخل

)۰۹:۲۸-۰۱/۰۸/۱۵(آهنذوبمحصولینرپرفروشتکاالییشمشرسید؛هزارتنی213فروشمقدارمیانگینبه"ذوب"

فروش از مهرماه در اصفهان و209ذوبآهن به985هزار نزدیک درآمدی به خود تولیدی محصوالت و3تنی تومان29هزار میلیارد

رسید.

نیوز:بورس

جارش سال مهرماه به منتهی ماهانه فعالیت گزارش در اصفهان ذوبآهن اینرکت در خود تولید محصوالت فروش مقدار مجموع ی

با برابر را ماهانه و209دوره مقدار985هزار نیز مهرماه پایان تا مالی سال ابتدای از "ذوب" همچنین رساند، سهامداران اطالع به تن

بود.تنهزار497ویکمیلیونبابرابرراماهه7دورهایندرخودفروش

شرش این حضور به مربوط رساند فروش به که محصوالتی مهرماه در اصفهان ذوبآهن خارکت و داخل بازارهای در فوالدی ازرکت ج

عمدهت بود، خارکشور بازار در محصوالت فروش به متعلق فروش مقدار بارین کشور از و109ج که747هزار بود فروش52تن از درصد

داد.اختصاصخودبهراماهانه

فروش از مهرماه در اصفهان و209ذوبآهن به985هزار نزدیک درآمدی به خود تولیدی محصوالت و3تنی تومان29هزار میلیارد

و یکمیلیون فروش مقدار از همچنین و دوره497رسید در که جا7تنی سال مهرماه به منتهی تجمیعیرماهه درآمد به و24ی هزار

رسید.تومانمیلیارد531

طی ”ذوب" محصوالت فروش مقدار سپ7میانگین بایرماه برابر مالی سال ابتدای از محصوالت213شده فروش مقدار است، هزارتن

دوره این در صادراتی بازار درآمدزایی675در که شد اطالعرسانی و9هزارتن به755هزار اصفهان ذوبآهن برای را تومانی میلیارد

کرد.پیداافزایشدرصد10گذشتهسالمشابهدورهبهنسبتبازارایندرمحصوالتفروشازبهدستآمدهدرآمدمیزانآورد،ارمغان

خرپرفروشت تقاضای مورد که مهرماه در اصفهان ذوبآهن محصول کاالییرین «شمش به مربوط گرفت قرار با(یداران 79صادراتی)»

و که54هزار بود جا38تن سال مهرماه در را ماهانه فروش مقدار از شردرصد این داد، اختصاص خود به فروشری از فوالدی کت

آورد.ارمغانبه"ذوب"برایرادرآمدزاییتومانمیلیارد959کشورازجرخابازاردرکاالییشمش

کاالیی، شمش کالف، میلگرد، تیرآهن، شامل شد آنها فروش به موفق مهرماه در "ذوب" که ورمحصوالتی ناودانی (نبشی، سایر یل.

بیشت کاالیی شمش و تیرآهن شد گفته که همانطور رسیدند. فروش به خارجی و داخلی بازارهای در که بود درر...) را فروش مقدار ین

داد.اختصاصخودبهصادراتیوداخلیبازارهای

بیشت شد گفته که خارهمانطور بازار در کاالیی شمش را فروش مقدار نرین داشت، همراه به کشور از محصولرج این فروش 12خ

و گذشته138میلیون ماه به نسبت که گرفت قرار معامله مورد تن هر ازای در همچنین3هزارتومان کرد، پیدا کاهش و9درصد هزار

داشت.همراهبهراتومانیمیلیارد121درآمدکهرسیدفروشبهکشورداخلبازاردرکاالییشمشمحصولازتن769

مطلبپایان
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جنگآستانهتایرحداکثهمهجانبه،فشاردشمنیژاستراتکشور؛عاملغیرپدافندسازمانرئیسجاللی،غالمرضاسردار
)۱۷:۱۶-۰۱/۰۸/۲۱(استنظامی

مبا فوالد گروه مدیران عامل غیر پدافند همایش در کشور عامل غیر پدافند سازمان رئیس جاللی، غالمرضا شرسردار و استراترکه گفت: اصفهان ذوبآهن همهجانبه،ژکت فشار دشمن ی
است.بودهکارسازدشمنهجمههایبرابردراسالمییرجمهوبازدارنگیهایکهمیدهدنشانامراینواستنظامیجنگآستانهتایرحداکث

خب پایگاه گزارش مدیرانربه عامل غیر پدافند همایش در کشور عامل غیر پدافند سازمان رئیس جاللی، غالمرضا سردار ، معدننامه ی

مبا فوالد شرگروه و استراترکه گفت: اصفهان ذوبآهن حداکثژکت همهجانبه، فشار دشمن امرری این و است نظامی جنگ آستانه تا ی

است.بودهکارسازدشمنهجمههایبرابردراسالمییرجمهوبازدارنگیهایکهمیدهدنشان

جمهو در دشمن حمالت به نسبت سازماندهیشده پاسخگویی قدرت و ظرفیتهایراراده از استفاده با دشمن دارد؛ وجود اسالمی ی

است.اسالمییرجمهوعلیهکیبیرتجنگیکآوردنوجودبهدرصددنفوذتوسعهودرونازنفوذ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یرجاسالدرمالیوفروشتولید،حوزهسهدرخراسانفوالدموفقعملکرد

سرعتعصرمعدن،دنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع

صنعتچالشهایازیرتصمیمگیپراکندگیمرتضوی؛صولتباکاروزارتیرمجموعهزفوالدیکتهایرشعاملمدیراندیدار
)۱۴:۳۲-۰۱/۰۸/۲۸(استفوالد

کردند.گووگفتودیدارمرتضویصولتباکاروزارتیرمجموعهزفوالدیکتهایرشعاملمدیران

خب پایگاه گزارش شربه مدیرانعامل ، معدننامه فوالدیری بازکتهای کار وزارت تابعه بازنشستگی صندوقهای و سازمان یرمجموعه

کردند.دیداراجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزومرتضویصولت

آخ و انجامید طول به ساعت سه که دیدار این بررسیردر محصوالت صادرات تا آهن سنگ استخراج از کشور فوالد زنجیره وضعیت ین

۲

۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۱۷
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/MI7VZ7KN
http://www.newswire.ir/II7J7R42


ای کسرشد، اصفهان، آهن ذوب مدیرعامل رخصتی غفورج خلیجری فوالد صبا مدیرعامل دشتیانه احسان خراسان، فوالد مدیرعامل ی

ش مدیرعامل رحیمیان حاجی امیرحسین ، شرفارس معدنی مواد تولید و تهیه فوالدرکت مدیرعامل چایچی علیرضا خراسان، فوالد ق

نادژآلیا امیرحسین ، ایران شری مدیرعامل سرمایهگذاری شرکت عامل مدیر صادقیان احمد تأمین، صدر خوزستان،ری اکسین فوالد کت

داشتند.حضورکاروزارتارشدمسئوالنوفوالدیمدیرانازدیگربرخیواهوازیزلولهساکترشمدیرعاملخنیفرعلی

سرمایهگذا عدم را صنعت این اساسی مشکالت از یکی دیدار این در مرتضوی» موضوعر«سیدصولت به ویژه توجه بر و برشمرد ی

کرد.کیدأتیرسرمایهگذاوتوسعه

سرمایهگذازو که زمانی تا گفت: اجتماعی رفاه و کار تعاون، دچارریر نیز فوالد صنعت و داشت نخواهیم نیز توسعه نشود انجام ی

میشود.بهروزرسانیعدموفرسودگی

تص سرمایهگذارمرتضوی مختلف، دالیل به کرد: نداریح بخش این در خارجی سرمایهگذاری «بسته باید بنابراین حوزههایریم در ی»

شود.یفرتعپتروشیمیونفتفوالد،جملهازمختلف

تصمیمگی پراکندگی تروی و دانست چالشها از دیگر یکی را صنعت این در وحدتأی باید تسبیح نخ همانند صنعت این در کرد: کید

کرد.یفرتعکرمشتگفتمانوسپرداهلیتدارایافراددستبهراکاروباشدداشتهوجود

دارد.ضرورتکوچککتهایرشادغامبایزکوچکساکرد:اظهارساختاریزکوچکسابهاشارهبااجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزو

ضرو را پروژهها از میدانی» «نظارت ترمرتضوی و دانست جأی در باید مدیران کرد: ازرکید و باشند منطقه در پروژهها کار روند یان

نشود.استفادهیزپروامدیران

پیگی ضروروی را حقوقی مباحث شری حقوقی مشکالت تا تشکیل باید قوی حقوقی عالی شورای گفت: و دانست رجوعری و رفع کتها

شود.

شوند.سرمایهبهتبدیلوفروختهبایداضافهویاندهزکتهایرشکرد:یحرتصوکیدأتیربهرهوافزایشبرتعاونیرزو

ه کاهش به اشاره ضمن نزدیکزمرتضوی از را امور و باشد داشته حضور باید استانها در هماهنگکننده مدیر گفت: اضافه، ینههای

کند.یرپیگی

طراحیشدهمدلهایزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهایایجاد

خانینوذ ایجادراحمد را وزارتخانه این سیاستهای از یکی نشست این در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی امور معاون ی،

کرد.عنوانمحصوالتارزشزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهای

با فوالد و پتروشیمی دارو، جمله از مختلفی محورهای با تخصصی و اقتصادی زنجیرهای نشستهای گذشته هفتههای در افزود: وی

داشت.خواهدادامهنشستهااینوشدهگزارربکاریرزوحضور

عسگ ورعلیرضا ویژه دستیار میزانزیان، تعیین با یکساله برنامه یک باید ما گفت: نشست این در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، یر

درونگروهی هماهنگی باعث موضوع همین و مشخص نشستها این خروجی تا باشیم داشته صندوقها و وزارتخانه نقش و مداخله

شود.واحدبرنامهایجادو

پرداختند.موجودچالشهایوعملکردیحرتشبهفوالدصنعتکتهایرشبرخیمدیراننشستاینابتدایدر

.

.
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ایمیدروتوسطمعدنیصنایعومعدنیزهوشمندساجهتسیاستیبستهارایهبرنامهی:رجعف

24معدنامروز،بورسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۵۸-۰۱/۰۸/۱۶(اصفهانآهنذوبتوسطیزساککهایدوراسیونیزسابومی

با درب و تخلیه های ماشین های مدیزدوراسیون در حساس قطعات جمله از کشورهایرکن از بود مقرر گذشته های سال در که روند می شمار به شیمیایی مواد و کک تولیدات یت
شدند.تجهیزاتاینیافتردراهَسدهایمرتحاماشوندتامینخارجی

با درب و تخلیه های ماشین های ،دوراسیون چیالن گزارش مدیزبه در حساس قطعات جمله از شیمیاییرکن مواد و کک تولیدات یت

تح اما شوند تامین خارجی کشورهای از بود مقرر گذشته های سال در که روند می شمار هاربه دیم راه شدند.رَسد تجهیزات این یافت

همکارکا با اصفهان آهن ذوب شرکنان از یکی حدودری در را تجهیزات این دیگر، بار داخلی های و550کت نموده طراحی نقشه شیت

کردند.یزسابومیسالنیمویکحدودطی

است.شدهدادهقرارکنکاشموردعرصهاینتالشگرانازچندتنیباگفتگودرگربزدستاورداین

ت خرمحمدحسین مدیر ارکان و روسیه جنگ شروع با : گفت اصفهان آهن ذوب تجهیزات اقالموید تهیه در هایی محدودیت کراین،

است.آمدهوجودبهکشوربرایقرشکوبلازخاص

ا کشور : افزود انرووی کمبود ، شده مواجه آن با که جنگ مشکالت دلیل به نیز ساختژکراین بر موضوع این که کند می تجربه را ی

است.داشتهمستقیمتاثیرنیزآنهاتحویلوقطعات

دادیمقرارهدفیرجاسالدررادرصدیپنجیزسابومی

خ سارمدیر بومی که خبر این اعالم با اصفهان آهن ذوب تجهیزات قب5یزید که کاالهایی خادرصدی از شد،ازراًل می تامین کشور از ج

مهمت مدیرجمله این اهداف جارین سال در تصریت است، ساری بومی شرایط این در : کرد کشورمانزیح داخل در تجهیزات و قطعات ی

شود.میدنبالجدیتبانیزاصفهانآهنذوبدررویکرداینواستیافتهاهمیتپیشازبیش

س رفیعی خرمسعود مدیرپرست این در ساخت قطعات داخلرید در آنها ساخت امکان که تجهیزاتی و قطعات : کرد اضافه نیز یت

گیرد.میانجامادارهاینیقرطازآنهایزسابومییرپیگیندارد،وجودکشورازجرخاازشانتامینیاوکارخانه
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کر منظور بدین : افزود برداووی فرایندرکی سپس و شده انجام کننده درخواست قسمت فنی دفتر توسط تجهیزات از نقشه تهیه و ی

گردید.آغازیترمدیاینتوسطضوابطبامنتخب،مطابقداخلیتوانمندکترشیقرطازآنساخت

خرس شرپرست ساخت قطعات تصرید بارکت درب های ماشین های دوراسیون ساخت خصوص در : کرد سالزیح در نیز تخلیه و کن

خ91 پیگیردرخواست آن خارجی برید طی لذا نشد میسر تجهیزات این واردات که گردید مدیرگزاری با مستمر جلسات تولیداتری یت

ش توسط سال، نیم و یک زمان مدت در تجهیز دو این شیمیایی، مواد و سارکک ماشین مدیزکت این به و شد ساخته اصفهان یتری

گردید.تحویل

شدکشورازارز،یوروهزار330خروجمانعکهیزسابومی

ه با و کشور داخل در تجهیزات این : گفت برزرفیعی بالغ ای حدودرمیلیارد30ینه لذا و شدند ساخته ازیال ارز330ًا خروج یورو هزار

آمد.بعملیرگیوجلکشوراز

باز کاردان بهرامی رضا مدیراحمد در خرگانی شریت تجهیزات هرید برآورد فنی، های بررسی از پس : گفت نیز همچنینزکت و ینه

ش از ها، نقشه همکارتکمیل سابقه که داخلی توانمند های ازرکت بازدید از پس و آمد بعمل دعوت داشتند، اصفهان آهن ذوب با ی

شد.گزارربمناقصهوگردیداخذپشنهادات،آنهاشرایطبررسیومحل

ب مناقصه طی در : داشت اظهار شربهرامی شده، سارگزار ماشین هازکت دوراسیون این ساخت و گردید اعالم برنده عنوان به اصفهان ی

گرفت.عهدهبررا

س محمدی جان رضا واحدرحسن حدود2پرست اینکه به توجه با : داشت اظهار نیز کک بات10تولید عمر از برخی3یرسال گذرد، می

های توقف دلیل این به و شدند استهالک دچار قسمت این تجهیزات کهزاز بودیم شاهد را کیفیریادی و کمی افت مانند هایی یسک

داشت.پیدرراتجهیزاتتعمیراتهایبرنامهگرفتنقرارالشعاعتحتوتولید

مدی کمک به : افزود ساروی محوطه ساختمان، و راه نت و مکانیک نت های نیززیت و گرفت انجام ها دوراسیون این تعویض برای ی

شد.تهیهتجهیزاتازالزمهاینقشهویربرداکیوکر

شدانجامتوقفبدونها،دوراسیونیزانداراهوتعویض

واحدرس ش2پرست در کک اندارتولید راه و تعویض عملیات طول در : کرد نشان خاطر درزکت توقفی گونه هیچ ها، دوراسیون این ی

بات کک مکانیک،بر3یرتولید همکاران از لذا و نداد مدیرخ همچنین و تکنولوژ و راهبرق زمینهریت این در که سنگین آالت ماشین و ی

نمایم.میقدردانیوتشکرداشتند،خوبیبسیاریرهمکا

اسکند مدیریوسف مکانیک تجهیزات معاون انداری راه از پس : گفت نیز شیمیایی مواد و کک تولیدات باتزیت شمارهری همت3ی به

سال در اصفهان آهن ذوب نگهدا91تالشگران و تعمیرات انجام به نیاز دلیل به تولید فرآیند تداوم فراوانیر، های چالش با تجهیزات از ی

بود.مواجهحساسقطعاتجهتتعمیراتیهایفرمپلتبینیپیشعدموفنیکرمداورزرو،نقشهقطعاتوجودعدمجملهاز

ش ادامه در : افزود اروی تحوکت دلیل به فسخرکراینی طرفه یک صورت به را قرارداد و زد باز سر تجهیزات این ساخت تعهدات از ها یم

نمود.

مدی تجهیزات هررمعاون متوسط طور به قطعه این : داد ادامه شیمیایی مواد و کک تولیدات بات15یت های سلول درب یکبار یردقیقه

ش از یکی توسط اقدام این که داشت تعویض به نیاز سالیان این طی لذا و کند می بسته و باز گرفتررا انجام داخلی توانمند های کت

گردید.یزانداراهونصبیرجاسالمهرماهدرروزشبانههشتطیو

اصفهانآهنذوبتوسطیسازککهایاسیوندوریسازبومیآنالین:چیالن|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۰۵-۰۱/۰۸/۰۷(شاهچراغحرمدرهموطنانشهادتمناسبتبهاصفهانآهنذوبعاملمدیرتسلیتپیام

الرحیمالرحمناهللبسم

راجعونالیهاناوهللانا

کاظم موسی بن احمد حضرت مطهر حرم زائران از جمعی شدن ومجروح ترو(شهادت جنایتی در شاهچراغ به ملقب السالم) یستیرعلیه

تکفی گروه منحوس چهره با مسلمانان و اسالم دشمنان دست به ناجوانمردانه، و ذلیالنه جر، را همگان قلب ، داعش متاثرری و دار یحه

کرد.

با مواجهه در اسالم مبین دین دشمنان رذالت و ناتوانی اوج مقدس، آستان آن زائران رحمانه بی کشتار و ددمنشانه اقدامات اینگونه

نمود.گوشزدهمگانبهراملیاتحادوامنیتاهمیتوساختمبرهنوآشکارگذشتهازبیشراایراناسالمیانقالب

رهب معظم مقام به جانکاه و دردناک واقعه این تسلیت شرضمن ملت و حادثه،ری این مظلوم شهدای برای متعال خداوند از ، ایران یف

نماییم.میمسئلتعاجلسالمتیحادثهاینمجروحانبرایوجمیلصبریزانزعاینهایخانوادهبرایودرجاتعلو

اصفهانآهنذوبکنانرکاومدیرعامل،مدیرههیات

)۱۰:۲۲-۰۱/۰۸/۱۷(یابدمیتوسعهآهنذوبگربزخانوادهبهسالمتبیمهخدمات

صفا حسین محمد معدن: مدیردنیای مدیری توسعه معاون زمانی هادی ، شنبهرکل یک اصفهان استان سالمت بیمه کل اداره مدیران از تعدادی و منابع و در15یت حضور با ماه آبان
ای مهندس با تولید، خط از بازدید ضمن اصفهان آهن علیرضارذوب اجتماعی، خدمات و پشتیبانی معاون بهرامی مهدی ، اقتصادی و مالی معاون سلیمی احمد ، مدیرعامل رخصتی ج

نظرنمودند.تبادلوگفتگومابینفیهاییرهمکاتوسعهوتعامالتخصوصدرودیدارکترشمالیمدیرانازتنچندویرمطهشهیدبیمارستانمدیرآجدانی

محصوالت فوالد، تولید در بلند کوره روش از استفاده با اصفهان آهن ذوب گفت: دیدار این در رخصتی مهندس معدن، دنیای گزارش به

انر یارانه از استفاده بدون را استانداردهایژخود رعایت با و بسازی اطمینان با شعار دادن قرار مبنا با محیطی کشورزیست بازار روانه ید

رود.میپیشبههدفاینباونموده

ش این : افزود کاروی سالمت هرکت صرف با جهت این در و داده قرار اولویت در انسانی های سرمایه عنوان به را خود هایزکنان ینه

کند.عملخوداجتماعیمسئولیتبهکهنمودهتالش،منطقهمردمحتیوبازنشستگانوکنانرکابرایدرمانوبهداشتامردرالزم

ش عامل درمدیر سالمت بیمه از خوبی امکانات ما بازنشستگان و شاغالن افزود: بازنشستگانرکت که است شده سعی و اند کرده یافت

شوند.مندبهرهخودحامیاینخدماتازهمواره

عمل دیگران به فن و تجربه انتقال و متخصص نیروهای تربیت امر در کنون تا تاسیس ابتدای از اصفهان آهن ذوب : کرد تاکید وی

است.کرده

مطه شهید یک درجه بیمارستان امکانات از بازدید برای سالمت بیمه مدیران از دعوت با پایان در رخصتی اصفهانرمهندس آهن ذوب ی

شد.تجربیاتتبادلوکنانرکابهپزشکیخدماتارایهرسانیروزبهوعملسرعتخواستار

صفا حسین مدیرمحمد بزری میراث را اصفهان آهن ذوب اصفهان استان سالمت بیمه بررکل و کرده معرفی کشور و استان معنوی و گ

۲۸
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کرد.تاکیدکترشاینبابیشترتعاملضرورت

کشور کل در ایران سالمت بیمه گفت: با45وی اصفهان آهن ذوب نیز اصفهان استان در و داده قرار پوشش تحت را نفر 46میلیون

است.برخوردارباالییاهمیتازمابینفیارتباطاتویرهمکاجهتاینازواستبیمهاینپوششتحت،بازنشستهوشاغلهزار

کا بیمه تامین ، سالمت بیمه مدیره هیئت از مجوز اخذ با راستا این در و بوده محور خدمت و محور مردم مذکور بیمه افزود: کنانروی

گرفت.خواهدانجامیربیشتسهولتبااصفهانآهنذوببازنشستگانو

همکا با : افزود سالمت بیمه عامل اینرمدیر و شده روز به ای بیمه خدمات عرضه اصفهان، آهن ذوب مسئولین خوب تعامل و ی

یابد.میگسترشخدمات

و ها بیمارستان خدمات و ها دستگاه ، ها ساختمان ، تجهیزات ، گان شده بیمه نیازهای تامین برای سالمت بیمه ناظران : افزود وی

دهند.میتوسعهرامراکزاینبهخودخدماتوکردهیابیزاررادرمانیمراکز

ار آتشکار نامه هفته خبرنگار با گفتگو در کازوی سالمت بیمه خدمات توسعه و مهمتریابی از را اصفهان آهن ذوب موضوعاترکنان ین

ش این مسئولین با جلسه در بررسی مطرمورد طرف دو های خواسته و امکانات جلسه این در افزود: و دانست طرکت با و حرح

یافتیم.دستمثبتینتایجبهسازنده،نظراتوپیشنهادات

شمااقتصادی،رصدفوالد،،معدنتجارتاقتصادی،پیکنیوز،معدننامه،معدنیرخبپایگاهیرخبپایگاهگار/زرواقتصاد،صبحایرانیان،عصرروزنامهدیگر:منابع
ق،رشرویدادآوا،تجارتتهران،رخداد،24نیوزایرانآنالین،کوتاهنیوز،پیداگرورزشی،رصدنیوز،ماینگردان،تجارت،24ذوبمالی،پولیاقتصاد،وشمانیوز،

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانفردا/باندیدهآنالین،جمجامآنالین،ملیآرمانروز،رصدجدید،رویدادخبر،رویداد

)۰۸:۵۰-۰۱/۰۸/۲۳(اصفهانآهنذوبیلررویبرمشهدیرشهقطار

همکا سند معدن: تامینردنیای شهری قطار خطوط ملی ایریل مهندس حضور با مشهد مشهدری شهر کالن شهردار ارجایی عبداهلل سید و اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی 22ج
.شدمنعقدشهراینیرشهردامحلدرماهآبان

همکا سند این انعقاد آیین در رخصتی مهندس معدن، دنیای گزارش ازربه پیش : گفت و پرداخت ایران در فوالد تولید روند به ی

فقط ایران در فوالد تولید میزان اسالمی یافته500انقالب افزایش تن میلیون سی حدود به میزان این انقالب از پس که بود تن هزار

.است

ش این ، اصفهان آهن ذوب سهرمدیرعامل تولید با اکنون اصفهان آهن ذوب : افزود و کرد معرفی کشور فوالد صنعت بنیانگذار را کت

.کندمیشایانیکمککشوریرساختزتوسعهویزنوسابهخودتنیمیلیون

تامین با اصفهان آهن ذوب اینکه بیان با بزروی های پروژه جمهوریل آهن راه نارگ این توسه به اسالمی ،وی کرد کمک نیز گان

ش این : ساخت آورخاطرنشان فن انواعرکت ساخت حداقلری در شهرها کالن در مترو مسئولین سفارش با و دارد اختیار در را مترو یل

.دهدمیتحویلوکردهتولیدراآنهانیازموردیلرزمان

سبد اینکه بیان با آهن ذوب شرمدیرعامل این زودیریلی به : کرد تاکید ، شد خواهد تکمیل نزدیک آینده در سورکت نیاززیل مورد ن

شد.خواهدارائهیانرمشتبهوتولیدکیفیتباواستانداردصورتبهنیزکشوریلیرنقلوحملگانونا

یابدمیتوسعهآهنذوبگبزرخانوادهبهسالمتبیمهخدماتمعدن:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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ش این محصوالت کیفیت : گفت و پرداخت نیز اصفهان آهن ذوب محصوالت پایدار کیفیت به رخصتی اساسرمهندس بر کت

.استمستمریرامالمللیبینوملیاستانداردهای

مصرف میانگین و تولید رشد : گفت و دانست کشورها یافتگی توسعه نشانه را فوالد مصرف و تولید رشد اصفهان آهن ذوب مدیرعامل

تولید با نیز اصفهان آهن ذوب و است برخوردار مناسبی شتاب از ما کشور در خاص12فوالد محصوالت تولید سوی به جدید محصول

باشد.میمتکیخودکنانرکاتوانبهچیزهرازبیشمسیرایندرگمانبیکهاستکترحدرافزاارزشو

اینکه بیان با نیز مشهد کمترشهردار قیمت و باالتر کیفیت از اصفهان آهن ذوب در شده تولید برخوردارریل خارجی رقبای به نسبت ی

تامین : گفت ، مهمتراست از یکی شهریل قطار توسعه در موضوعات تولیدرین که بود مشهد راری مشکل این اصفهان آهن ذوب یل

.کردحل

مشهد برای امر این : گفت است شهرها کالن های چالش و مباحث عمده از عمومی نقل و حمل که این بیان با ارجایی عبداهلل سید

.باشدمیبرخورداردوچندانیاهمیتازاستپذیررزواومسافرکهمقدس

شه قطار توسعه : افزود و کرد عنوان نقل و حمل در مردم نیاز از بخشی دهی سامان عامل را رانی اتوبوس ، مشهد بخشرشهردار ی

.کندمیتامیننیزرازوارومسافرانآسایشوبرطرفراشهروندانمشکالتازایعمده

شه قطار توسعه پروژه جهت ... و ها ایستگاه ها، تونل احداث از برداروی بهره و تکمیل برای : گفت و داد خبر مشهد پروژه،ری این از ی

از همکاراستفاده سند و دادیم قرار کار دستور در را ملی تامینریل شهرداری بین پروژه این نیاز مورد اصفهانریل آهن ذوب و مشهد ی

.رسیدامضابه

از استفاده و دیرباز از اصفهان آهن ذوب تاسیس که این بیان با ،رارجایی است افتخارآمیز ایرانی هر برای اخیر های سال در ملی یل

دا اصفهان آهن ذوب های توانمندی از که شناختی با : کرد کارتاکید که هستیم مطمئن ، شریم این متخصص و توانمند بارکنان کت

.کردخواهندنیازبیهامکانیزمگونهاینوارداتازراکشور،یلیرگانونایرراهبقطعاتوتجهیزاتسایرساخت

توقع تجهیزات این تولید برای اصفهان آهن ذوب مجموعه از اینکه به اشاره با مشهد دازشهردار میریادی اعالم افتخار با : گفت ، یم

نا نیاز مورد تجهیزات ساخت توان اصفهان آهن ذوب کهرگانوکنم چرا دارد را کشور استانداردهایریلی رعایت با اصفهان آهن ذوب یل

.شودمیعرضهیانرمشتبهوتولیدجهانیکیفیتباوسختگیرانه

/۰۱/۰۸(شدگزارربخوزستانفوالدکترشحضورباکشورفوالدوآهنزنجیرهعمومیروابطمدیرانگردهماییهفتمین
۲۵-۱۰:۰۵(

ایران، فوالد کنندگان تولید انجمن همت به کشور فوالد و آهن زنجیره عمومی روابط مدیران هماندیشی گردهمایی معدن-هفتمین سیدرسول1401آبانماه24دنیای حضور با
س و مدیرعامل حوزه مدیر جامعی محمد فوالد، تولیدکنندگان انجمن هیاتمدیره عضو احرامیان بهادر و فوالد تولیدکنندگان انجمن دبیر مدیرخلیفهسلطان عمومیرپرست روابط یت

شد.گزارربتهرانغرسیمهتلهمایشسالندرفوالدزنجیرهروابطعمومیمدیرانازجمعیوخوزستانفوالدکترش

تاثی نقش از فوالد تولیدکنندگان انجمن دبیر خلیفهسلطان سیدرسول نشست، این در معدن دنیای گزارش اقناعربه در روابطعمومی گذار

ش اهداف تحقق و عمومی کارآفرافکار در آن تاثیرات تبیین و فوالد و آهن زنجیره و ها فعاالنرکت افزود: و گفت ملی ثروت تولید و ینی

اصفهانآهنذوبیلررویبرمشهدیشهرقطارمعدن:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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ش بردارند. گام تولید رشد و سازمانی تعالی مسیر در روز به و گوناگون روشهای از استفاده با باید عرصه هموارهراین صنعتی کتهای

مشت آوردن دست به برای راههایی دنبال مشتربه حفظ و جدید کنندریان پیدا را راههایی باید دلیل همین به هستند، خود وفادار یان

است.روابطعمومیذاتیوظایفازبخشاینبمانند.باقیخودیانرمشتذهندررقابتی،یزچشماندادرتا

س جامعی مدیرمحمد پایدارپرست مساله دو به خدمت را روابطعمومی فعالیت اصلی هدف خوزستان، فوالد روابطعمومی تولیدریت ی

دارد.جداگانهایراهکارهایکدامهرکهروبروستآتیوآنیچالشدوبافوالدصنعتگفت:ودانستیرسودآوافزایشو

ح همافزایی سمت به باید داشت: اذعان ادامه در طوروی به کنیم، مشترکت راهبرد که حاکمری انجمن روابطعمومیهای میان در کی

است.فوالدصنعتروزموردنیازمحتوایتولیدسویبهگهیآپرتاژرازکترحایرسانهراهبردهایینربهتازیکیباشد.

با موظفند ها عمومی روابط افزود: و دانست فوالد صنعت چالشهای از یکی را فوالد صادرات خصوص در اخیر تصمیمات جامعی

کنند.مهیامربوطهتصمیمگیرانبرایرااقدامایندریربازنگفضایمساله،اینپنهانابعادانعکاس

ش این آمادگی از پایان در ظرفیتروی از استفاده پیشنهاد افزود: و گفت مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای از دعوت برای کت

اعضای میزبانی آمادگی خوزستان فوالد مجموعه است. مناسب فوالد، صنعت اهداف پیشبرد در تخصصی کمیسیونهای نمایندگان

صنعت روابطعمومی مدیران و عامل مدیران پیشنهادات و انتظارات چالشها، اعالم هدف با اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون

دارد.رافوالد

عمومی: روابط مدیران از متشکل ایران کنندگان تولید انجمن عمومی روابط کمیته اجرایی هیات نشست این پایان در است، گفتنی

گردید.انتخابگهرگلوچادرملوخراسان،فوالدآهن،ذوبکه،رمبافوالدخوزستان،فوالد

ماینسرعت،عصراقتصاد،وشمااقتصادی،رصدنیوز،شمامتالز،میفوالد،،معدنتجارتگسترش،امروز،بورسنامه،معدنیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع
روزبرداشت-آنالین،اقتصادعصرورزشی،رصدنیوز،

)۱۳:۲۹-۰۱/۰۸/۰۳(کندحلرامشکالتدولتاگراست؛آمادهآهن»«ذوب

بز4ساخت وعدههای از یکی مسکن شهرسارمیلیون و راه حوزه در سیزدهم دولت همزگ و مسکن بحث در هم میتواند که است ی

آن برای هم اقداماتی و قرار کار دستور در پروژه این اجرای امروز به تا هرچند کند، رونق پر و گرم را بازار ساختمانی، مصالح حوزه در

تحویل بهنوعی و دهند قرار تحتتاثیر را هدف این تحقق روند میتوانند که دارند وجود بین این در چالشهایی اما است، گرفته انجام

کنند.همراهمشکلباراچهارمسالپایاندرمسکنمیلیون4

ه و زمین تامین همچون چالشهایی منتشرشده، گزارشهای ساختمانیزبراساس مصالح تامین شامل خود که ساخت ینههای

گ مصالحرمیشوند، بخش در کمبودهایی بروز احتمال از حاکی کارشناسان، برخی پیشبینیهای هستند. پروژه این اجرای یبانگیر

دهد.قرارتحتتاثیررایرهدفگذااینمیتواندکهاستپروژهاینساختمانی

اصلیت از یکی فوالد تامین میان، این هردر و اجرا روند بر میتواند که است موضوعاتی اثزین پروژه دیگر،رینههای سویی از و باشد گذار

بز بهعنوان اصفهان ذوبآهن دهد. قرار تحتتاثیر هم را داخلی بازار نقشیرگترتامین میتواند ساختمانی فوالدهای تولیدکننده ین

شدارگزبرستانخوزفوالدکتشرحضورباکشورفوالدوآهنهزنجیرعمومیروابطانمدیردهماییگرهفتمینمعدن:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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کند.تامینرانیازاینوداشتهبخشایندرراهبردی

ط میدهد، نشان مسکن حوزه کارشناسان برخی سوی از منتشرشده آمارهای به بهرنگاهی اول سال در مسکن ملی نهضت میلیون11ح

دوم سال سوم20تن، سال و تن باید9میلیون مجموع در که دارد نیاز فوالد تن مصرف40میلیون ملی پروژه این در فوالد تن میلیون

اول سال در آمارها، همین براساس البته دوم8شود، سال در تن، سوم13میلیون سال در و تن فوالد6میلیون کمبود تن میلیون

شد، خواهد سخت کمی ساختمانی فوالدهای بخش در فوالد تولیدکنندگان کار نتیجه در میشود، بازارزپیشبینی تامین کنار در یرا

بهاحتمال میدهد نشان پیشبینیها شد، اشاره که همانطور اما کنند، تامین هم را ملی پروژه این نیاز باید اینزداخلی اجرای یاد

نرط بر میتواند که اتفاقی شود، مواجه فوالد کمبود با اثرح فوالد وارداترخ به میان این در برخی البته کند، همراه تنش با را بازار و گذار

از ارز خروج به منجر میتواند نیز فوالد واردات که است حالی در این کرد، جبران مسیر این از را کمبودها میتوان که دارند اشاره فوالد

بیفزاید.مسکنساختینههایزهبروشدهکشور

افزایش را تولید میزان باید بازار، نیاز تامین برای که دارند قرار فوالدسازانی دیگر، سویی در است، یادشده ماجرای یکسوی موارد این

انر اولیه، مواد تامین نیازمند که موضوعی (بژدهند؛ گاری و دیگرزق و گازز) کمبود اخیر سال چند در متاسفانه بود، خواهد یرساختها

برای دولت نتیجه در دهد، قرار تحتتاثیر را تولیدی برنامههای و کند همراه چالش با را زمستان فصل در بهویژه فوالد تولید توانسته

کند.فراهمراتولیدالزمیرساختهایزبایددیگربخشهایدربرنامهتحقق

ش حال، این آهنبا ذوب آمادگی اینراعالم فوالد تامین پرچمدار میتواند باکیفیت و خاص محصوالت تولید با اصفهان آهن ذوب کت

باشد.گربزپروژه

که موضوعی کند؛ تامین بالپهن تیرآهن مانند خاص محصوالت ارائه مسیر از را پروژه این نیازهای کرده آمادگی اعالم ذوبآهن

ه و داشته بههمراه را سازهها ایمنی و ساخت سرعت تامینزمیتواند شاید اما دهد، کاهش دولت برای را ساخت یرساختهازینههای

باشد.بینایندرجدیمانعیاولیهموادو

شرای این آمادگی میزان درباره اصفهان ذوبآهن مدیرعامل رخصتی، کرد:رج اظهار مسکن، ملی نهضت پروژه فوالد تامین برای کت

بسیا دغدغههای با مختلف بخشهای در کشور فوالد شناسنامهرصنعت بهعنوان هم اصفهان ذوبآهن و است مواجه تولید برای ی

نیست.مستثناقاعدهاینازصنعتاین

تع صنعتی عظیم مجتمع این برای که جدیدی رویکرد کنارربا در کارخانه این گرفتن قرار بهویژه و داخل بازار نیاز تامین شده، یف

دارد.قراربرنامههارأسدرمسکنملینهضتحرطموردنیازساختمانیمقاطعتامینبهمنظوردولتمجموعه

ب عظیم کارخانه این داد: ادامه دیروی برند بسارپایه اطمینان (با میداند،زینه مسئول را خود هموطنان، آسایش و ایمنی تامین برای ید)

تولید توان ساالنه که است ساختمانی مقاطع متنوع سبد ارائه اصفهان، ذوبآهن همهجانبه تالش نتیجه در2.5در آن تن میلیون

کاهش نظیر مزایایی که کرد اشاره روز استانداردهای با مطابق بالپهن تیرآهن به میتوان محصوالت، این جمله از دارد، وجود کارخانه

دارد.پیدرراساختمانایمنیمهمترهمهازوسازهنزودرصدی30کاهشساختوساز،دریعرتسساختمان،تمامشدهخرن

شیوه کورهبلند، روش به فوالد تولید گفت: است، مواجه آن با اصفهان ذوبآهن که چالشهایی به بااشاره ادامه در همچنین رخصتی

از بیش اکنون و است دنیا برند70مرسوم یک بهعنوان اصفهان ذوبآهن نیز ایران در میشود. تولید روش این با دنیا فوالد از درصد

میشود.تولیدنهاییمحصولتامعدنازتمیزفوالدآندرکهروشینهاد؛بنیانراکورهبلندتولیدشیوهجهانی،

ه تنها که میروند بهشمار تولید فرآیند اولیه ماده زغالسنگ، و کک تولیدی، روش این در افزود: اینزوی تامین نهادههای2ینه از قلم

کندحلارمشکالتدولتگرا:24ذوب|خبرخبرادامهادامه
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سال در حدود1400تولید میلیارد158، کهرهزار بوده ن51یال کل از نردرصد نتیجه در میشود، شامل را کارخانه تمامشده تمامشدهرخ خ

است.بیشترگرموکیلیکبهازاییالرهزار80تولید،روشهایسایربامقایسهدرآنمحصول

است.اولیهموادپایدارتامینمبحثفوالد،تولیدعواملینرمهمتازیکیرخصتی،بهگفته

دهه از تحتتملک معادن نهاد، بنیان ایران در را معدنی اکتشافات که مجموعهای بهعنوان اصفهان ذوبآهن بهدلیل40متاسفانه را

ساخت.واردکارخانهاینتولیدبریربسیاآسیبهایاولیه،موادکمبودنتیجهدروداددستازنادرستیهایزخصوصیسا

تص اصفهان ذوبآهن تولیدرمدیرعامل فرآیند در مصرفی مواد از استفاده در تغییر با جدید رویکرد در اولیه مواد تامین موضوع کرد: یح

تا میشود برطرف اختصاصی معدنی پهنههای داشتن اختیار در با تنها دغدغه، این بلندمدت، در اما شد، حل کوتاهمدت در کارخانه

بهطور موضوع این دهد. افزایش را خودش ساختمانی مقاطع تولید ظرفیت اولیه، مواد ذخیره از آسودهخاطر بتواند اصفهان ذوبآهن

است.ارتباطدرمسکنملینهضتحرطبامستقیم

بز تولیدکنندگان تمامی ضمن در گفت: یکررخصتی سهمیه نیز قبل دولت در و هستند برخوردار سنگآهن سهمیه از کشور فوالد گ

و ن750میلیون افزایش همچنین است، شده متوقف سال یک از پس متاسفانه و گرفته نظر در اصفهان ذوبآهن برای تنی خرهزار

انر نژحاملهای افزایش و نری اولیه، مواد شرخ این محصوالت تمامشده شناساییرخ موجب که داده افزایش بهمیزانی را درزکت یان

میشود.محسوباساسیچالشیوشدهمالیصورتهای

میشود.تعیینیردستوبهشیوهنهاییمحصوالتفروشخرنتنهافوالدزنجیرهکلدرکهاستحالیدراین

ن نرچالش بین، این گازدر مدیرعاملرخ شود، تبدیل جدی چالشی به میتواند اصفهان ذوبآهن برای آن تعرفه محاسبه و گاز خ

کلیدیت حاضر حال در کرد: اظهار اینباره در اصفهان راهرذوبآهن وزارت اصفهان، ذوبآهن ساختمانی محصوالت مصرفکننده ین

شهرسا است،زو مطزی سیزدهم دولت توسط سال در ساختمانی واحد میلیون یک ساخت وعده دنبالریرا نیز جدیت با و شده ح

باشد.داشتهیربازنگاصفهانذوبآهنبهگازیژانرخرنساماندهیمقولهدرقانونگذارکهمیطلبدنتیجهدرمیشود،

محصوالتش تولید نوع به باتوجه عظیم کارخانه این که است این موثر راهکار زمینه این ش(در گروه از ساختمانی) مقاطع کتهایرسبد

خا مستقیم شراحیا گروه در و شده نرج با آن گاز تعرفه و بگیرد قرار سیمانی و ساختمانی مقاطع تولیدکننده درصدی10خرکتهای

شود.محاسبه

ط برای موردنیاز ساختمانی مقاطع تولید افزایش کنار در رویکرد این وی، وربهگفته صادراتی بازارهای حفظ مسکن، ملی نهضت ح

دارد.پیدرتوجهایقابلیرارزآو

تص اصفهان ذوبآهن نرمدیرعامل کرد: سالریح از گاز ن770حدود1401تا99خ اما است، داشته افزایش محصوالتردرصد فروش خ

حدود مذکور زمانی بازه در اصفهان ه86ذوبآهن اینکه ضمن داشته، رشد سالزدرصد در گاز حدود99ینه ن3، تمامشدهردرصد خ

است.رسیدهدرصد16حدودبه1401سالدرامابوده،

ن افزایش سالراین در طبیعی گاز ه1401خ افزایش باعث بهمیزانز، میلیارد15ینهها سالرهزار به نسبت و99یال است شده

است.1400سالطیاصفهانذوبآهنخالصسوددرصد86معادلامسالدرطبیعیگازینهزهبدینترتیب

ن همچنین کرد: بیان بررخصتی خرخ سالریدارق در سالر99،645یشده در که حالی در بوده، کیلووات بر رقم1401یال یالر8400به

ه بدینترتیب است، یافته افزایش کیلووات بزبر خرینه بریدارق شبکه از سراسریشده سالرق در بر99ی بالغ بوده،رمیلیارد179، یال

یابد.افزایشیالرمیلیارد3300ازبیشبه1401سالدررقماینمیشودپیشبینیکهحالیدر
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در اصلی مشکالت بلکه ندارد، مشکلی مسکن ملی نهضت پروژه برای باکیفیت محصول ارائه بحث در ذوبآهن است، پیدا که آنطور

تامین نیززبحث مسکن بحث در سیزدهم دولت وعده موضوع این به دولت بیتوجهی صورت در که است اولیه مواد و یرساختها

میگیرد.قرارتحتالشعاع

پیام/انتهای

)۲۰:۲۴-۰۱/۰۸/۰۹(بحرانهاازگذرراههمدلیواتحادی،رهوشیا

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه ترو24ی عملیات مظلوم شهدای خاطره و یاد گرامیداشت مراسم مطهرر، مرقد در داعش یستی

شد.گزاررباصفهانآهنذوبالزهرا(س)مسجددرماهآبان9دوشنبهشیراز،درکاظم(ع)موسیبناحمدحضرت

کا و مدیران از جمعی و مدیرعامل رخصتی مهندس حضور با و فرهنگی شورای توسط که مراسم این شردر برکنان حجترکت شد، گزار

تش به سیاسی مسایل کارشناس پور طالب والمسلمین درراالسالم منافقین و ها وهابی ها، داعشی ویژه به اسالم دشمنان اهداف یح

پرداخت.هاامامزادهومساجدمانندمقدسومذهبیمراکزوخیابانکوچه،درمردمبهناجوانمردانهحملهواخیراغتشاشات

ط به اشاره با آمروی های ورح تایوان و چین اکراین، و روسیه های چالش ها گفت:آن اسالمی انقالب علیه اخیر های سال در یکا

آف بحران برای و داده قرار خود میز روی را ایران برنامهرچالش اززیرینی ها آن برای ایران چالش که بودند معتقد دشمنان کردند. ی

بکشند.بستبنبهرابرجاموکردهاغتشاشدچارراایرانکردندسعیراستاایندرواستترمهمهمه

م که این بیان با رهبروی معظم مقام فرموده به گفت: بود، ها توطئه این ادامه در امینی مهسا مرگ حجابری، بحث و امینی مهسا گ

است.نظامکلهاآنهدفاست،بهانه

حقوق و مردم از حمایت مدعی کثیف، های پرونده با کومله و داعش منافقین، که این بیان با تزوی اند، شده ها توطئهأن کرد: کید

برنامه با نیز باززیراخیر پیشرفت از را کشور تا یافت ادامه و شد شروع متحد ملل سازمان به جمهور رئیس سفر زمان در دشمنان ی

هستند.مردمکردنناامیدونظامبهزدنضربهدنبالدشمنانبدانندوبگیرنددرسبایدحوادثاینازمامردمدارند.

ترو عملیات گفت: ملتروی مقابل در ها آن البته بود ها توطئه این ادامه در موسی(ع) بن احمد حضرت مطهر مرقد در داعش یستی

دهند.انجامتوانندنمییردیگکارمذبوحانهوذلیالنهاقداماتچنینجزءبهایران

تج را کشور خواهند می دشمنان گفت: مراسم این بیشتزسخنران دلیل همین به کنند. وریه کردستان خوزستان، در را ها توطئه ین

مجا شبکه خطر و کلی توطئه قبل از اسالمی انقالب معظم رهبر البته اند کرده طراحی همگانززاهدان بنابراین بودند. داده تذکر را ی

کنند.ینیرآفبحراننتوانددشمنانتادهندقرارخودکارسرلوحراهمدلیواتحادحفظوفرزندانازمراقبتی،رهوشیاباید

س مراسم این در است؛ ذکر شهدایرکواوشایان ویژه به اسالمی انقالب شهدای و السالم علیهم بیت اهل برای سرایی مرثیه ضمن ی،

شد.دادهنمایشفاجعه،اینازنیزفیلمیشیراز،شاهچراغیستیرتروعملیاتمظلوم

پیام/انتهای

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندیگر:منابع
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)۰۰:۱۵-۰۱/۰۸/۱۰(مسکنملینهضتحرطپشتیباناصفهان،آهنذوب

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه غرورآف24ی جمله این بارها است. ایران فوالد صنعت مادر اصفهان، آهن ذوب ایم،ر، شنیده را ین

تح دوران در ویژه به کشور نفتی غیر صادرات توسعه در که است صنعتی گذار پایه مجموعه این واقع آفردر نقش تدوینریم است. ین

ذوب هستند،در مواجه آن با فوالدی صنایع امروز که هایی دغدغه و ها چالش کنار در تا شده سبب کارخانه، این در هوشمندانه راه نقشه

استرات اولویت در داخل نیاز تامین برنامهژآهن با و گیرد قرار ها گذازیری سرمایه دقیق، داخل،شاهدری توان از استفاده و صحیح ی

سا تکنولوزبومی و تجهیزات شود.ژی ختم خارجی بازارهای در رقابتی توان و محصول سبد تنوع افزایش به نهایت در که باشیم هایی ی

گسترش و نموده حفظ المللی بین و ملی بازارهای در را خود سهم افزا، ارزش محصوالت تولید با دارد تالش همواره اصفهان آهن ذوب

صنعتی باشد. داشته کشور ساختمان صنعت در رنگی پر حضور کارخانه این شده سبب ساختمانی مقاطع انواع تولید میان این دهد.در

ط اجرای با کند می تالش سیزدهم دولت عرکه هموطنان نیاز تامین بر عالوه مسکن» ملی «نهضت تحزح و رونق دیگر بار راریزمان، ک

نماید.گذشتهازترفعالرابخشاینبامرتبطصنایعوگرداندهبازسازوساختعرصهبه

صرف محصوالت برخی شتولید این فعال نیروهای و مدیران آمادگی و توان از حاکی اصفهان آهن ذوب در حداکثرًا حضور برای یرکت

ط این جملهردر از مزایایی تواند می ساختمان صنعت در پهن بال تیرآهن نظیر کارخانه این جدید محصوالت از استفاده است. ح

باشد.داشتههمراهبهرا…ویرمعمالحاظبهساختمانیزیباسازینه،زهکاهشایمنی،افزایشساز،وساختدرسرعت

آخ با منطبق و گرم نورد فرایند با تیرآهن قطعراین و شود می تولید مکانیزه های تست و روز استانداردهای ورقهاین تیر با مقایسه در ًا

کنت بدون و دستی صورت به اینرکه از استفاده همچنین دارد. همراه به کنندگان مصرف برای را ایمنی شود، می تولید تخصصی های ل

تا و30محصول بزدرصد ها، شاخص این کند. می سبکتر را سازه زرن دیگرگ ذوبرین جهادی پرسنل کوشش و تالش با که است ی

است.شدهمحققاصفهانآهن

ش سرمایهرمدیرعامل و اصفهان آهن ذوب توسعه و تحقیق واحد در گرفته انجام اقدامات گوید: می باره این در اصفهان آهن ذوب کت

طرگذا در نوساری جهت به ای توسعه های اینزح در ساختمانی های سازه ایمنی تامین برای اطمینان با تا شده باعث تولید خطوط ی

کشوررط فوالد صنعت مادر عنوان به واقع در نماییم. آغاز مرتبط های مجموعه و ها سازمان با را خود مذاکرات و بیاییم میدان به ح،

باشیم.ینرآفنقشنیزتوسعهمسیرایندروکردهایفاملیحرطایناجرایدرراخودواقعینقشتاهستیمتالشدر

ای مهندس گفته جهانیربه استانداردهای با مطابق و کیفیت با محصولی ارائه با تا داند می خود وظیفه اصفهان آهن ذوب رخصتی، ج

ط این پیشردر های سال در باشیم، توجه بی آنها به اگر که دارد نبایدهایی و باید داخل، نیاز تامین تردید بی اما کند پیدا حضور ح

ه افزایش و واردات مسیر از کشور نیاز تامین شاهد باید ارزرو های دغدغهزینه به دارد، وجود بین این در که نبایدهایی و باید بود. ی

استرات صنعت که شرایطی در است. شده تبدیل ها فوالدی گذاژاصلی هدف را بیشتر هرچه توسعه فوالد دربارهریک نگرانی کرده، ی

دهد.قرارالشعاعتحترابرنامهاینتحققمیتواند…وگازق،رباولیه،موادهمچونهایییرساختزتامینعدم

آمادگی اعالم قوا تمام با مسکن ملی نهضت پروژه در دولت اهداف پیشبرد برای اصفهان آهن ذوب که طور همان کند: می تاکید وی

ش این دغدغه تا است این بر انتظار تامینرکرده، با تردید بی شود. برطرف نیز زغالسنگ ویژه به اولیه مواد پایدار تامین بخش در کت

ط کامل پوشش و داخل بازار نیاز تامین بر عالوه تواند می کارخانه این اولیه، افزایشرمواد را خود صادرات سهم مسکن، ملی نهضت ح

آو ارز و بیشترداده واگذاری بزند. رقم اسالمی ایران برای را اینری گشای گره تواند می آهن ذوب مجموعه به زغالسنگ معادن ی
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کشور زغالسنگ قطعی ذخیره باشد. و1مشکل گذا200میلیارد سرمایه عدم اما است تن امروزرمیلیون تا شده باعث معادن این در ی

ط از آهن ذوب نیاز از کیفیتربخشی از مندی بهره منظور به کارخانه، این زغالسنگ کامل تامین صورت در البته شود، تامین واردات یق

آهن ذوب شود. می فعلی شرایط از کمتر آن حجم تردید بی اما دارد وجود هم هنوز معدنی ماده این واردات اندکی به نیاز مناسب

است.دولتبیشترهرچهحمایتآنالزمهکهاستکردهآمادگیاعالمنیزمعادنتجهیزبرایامروزاصفهان

کیفیت،حضور با تولید بر عالوه اصفهان آهن ذوب تا شده باعث پرسنل و مدیران میان در جهادی نگاه شود: می یادآور رخصتی مهندس

ط و ها پروژه برخی بازارردر در ثبات ایجاد و دولت کنار در جهادی حضور امروز بداند. خود اصلی وظایف جزء را عمرانی های ح

دیگ افتخار مسکن ملی نهضت پروژه در اصفهان آهن ذوب حضور است. گرفته قرار کارخانه های برنامه اولویت اینرمسکن،در برای ی

است داشت،امروززمجموعه فعال حضور باطل علیه حق های جبهه از پشتیبانی در که مقدس دفاع دوران همچون عظیم کارخانه این یرا

دی برند پایه بر بسارهم اطمینان (با مازینه جانبه همه تالش لذا داند می مسئول را خودش هموطنان، آسایش و ایمنی تامین برای ید)

مشت بیشتر چه هر رضایت به نهایت در که است محصوالتی ارائه مجموعه این سودآوردر و شده ختم سهامدارانمانریان برای خوبی ی

باشد.داشتههمراهبه

پیام/انتهای

)۱۹:۱۱-۰۱/۰۸/۱۱(داردراداخلیدانشباسنگینپروژههایانجامتواناییاصفهانآهنذوب

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه برنامه24ی معاون رضوانیان علیرضا وزیر، بیست حاشیه در اصفهان آهن ذوب توسعه و ی

سمپو جهان،زچهارمین و کشور فوالد صنعت شرایط به توجه با اصفهان آهن ذوب گفت: ما خبرنگار به فوالد بینالمللی نمایشگاه و یوم

کندمیکترحباالافزودهارزشبامحصولبامحصوالتکردنینزجایگوینهزهکاهشپایدار،تولیدسمتبه

تکنولو و مجرب نیروهای داشتن جهت به صنعتی عظیم مجتمع این افزود: ساژوی بومی همکازی با تواند می شده شری هایری کت

کرده اثبات را امر این نیز کنون تا که دهد انجام خود نیروهای بر تکیه با را سنگین بسیار های پروژه روز، به تجهیزات و بنیان دانش

است.

برنامه بزیرمعاون اهمیت به اشاره با آهن ذوب توسعه و سمپورگزاری محاسنزی از یکی داشت: اظهار فوالد بینالمللی نمایشگاه و یوم

شرگزارب که هایی همایش گذاری سیاست در توان می که است این دارند حضور آن در فوالدی های برنامهرکت و ها کهزیری ها ی

بود.راستاهمرقبابااست،آیندهبهمعطوف

ش با تعامل فوالد، صنعت کنونی بازار در : افزود ضروروی بسیار اقتصادی کردرکای فراهم خوبی فرصت همایش این . است حیاتی و ی

.دهیمتوسعهراهاییرهمکاوکنیمتعاملکنندگانمانتامینبا،نقدینگیمشکالتوبازارهایتنشوجودباکه

ب محاسن از دیگر یکی : افزود سمپورگزاررضوانیان این سمتزی به دنیا در که است فوالد تولید آینده های روش با شدن آشنا یوم،

ح حال در سبز هایرصنعت پروژه که نیز اصفهان آهن ذوب در لذا . باشد می حزکت باید ، شده انجام مهمی محیطی بهریست کت

.کنیمیعرتسراسبزفوالدتولیدسمت

سمپو چهارمین و بیست ذکراست فوالدزشایان بینالمللی نمایشگاه و کیش12تا10یوم المللی بین های همایش سالن در ماه آبان

مسکنملینهضتحطرپشتیباناصفهان،آهنذوب:24ذوب|خبرخبرادامهادامه
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شد.گزاررب

پیام/انتهای

)۱۹:۱۱-۰۱/۰۸/۱۱(استحیاتیکشورفوالدصنعتبرایمصرفکانونهایتقویت

خب تحلیلی پایگاه گزارش ذوبربه اقتصاد24ی دنیای ای رسانه گروه همت به کشور فوالد صنعت های چالش بررسی تخصصی پنل ،

سمپو حاشیه وبرنامهزدر فنی امور مدیر سلطانی محس حضور با کیش فوالد نژادزیریوم محجوب مهران ، اصفهان آهن ذوب تولید ی

شد.گزارربخراسانفوالدفروشمعاونیربختیاحسینوتکنیکفوالدالمللیبینمهندسیکترشیزیربرنامهمعاون

وبرنامه فنی امور جازیرمدیر سال اول ماهه شش در تولید گفت: پنل این در اصفهان آهن ذوب تولید بهری اصفهان آهن ذوب در ی

.هستیمپیشبرنامهازدرصد3مختلفمشکالتوجودباوشدانجامخوبی

ه و کند می محدودیت ایجاد که است هایی مصوبه به مربوط تولید مشکالت افزود: امرزوی این . دهد می افزایش را تولید های ینه

ش برای مالی بارمشکالت اینکه ضمن سازد می مواجه مشکل با را آنها های پروژه اجرای و کند می ایجاد آهن ذوب مانند هایی کت

هستیم.فوالدیمحصوالتقیمتکاهششاهدتورموجود

نیر از اصفهان آهن ذوب گفت و دانست آب مسئله را فوالد تولید روی پیش مشکالت از یکی آبوسلطانی از و است برخوردار گاه

ب تولید سراسربرای شبکه به تا کند می استفاده برق شری این طرفی از نشود. وارد فشار زودیرق به ، مختلف های پروژه اجرای با کت

تنها کلی طور به صنعت بخش در . رساند می حداقل به را رود زاینده از آب به5برداشت صنایع و شود می مصرف کشور آب درصد

اند.دادهانجامایگستردهاقداماتآبمصرفکاهشزمینهدرفوالدیصنایعویژه

برنامه شزیرمعاون گفتری و کرد اشاره کشور فوالد تولید ظرفیت مازاد مشکل به پنل این در نیز تکنیک فوالد المللی بین مهندسی کت

صنعت مانند کشور فوالد مصرف های کانون باید هستیم، مواجه صادرات کاهش با جهانی، مختلف مسائل دلیل به که شرایطی در :

نگردد.مواجهبحرانبافوالدصنعتتاشوندتقویت….وخانگیلوازم،ساختمان

موجب این که ندارد تناسب اولیه مواد قیمت با فوالدی محصوالت قیمت افزود: شزوی اینکهریان ضمن . شود می فوالدی های کت

.شوندتعطیلیزسافوالدکوچکواحد110گذشتهسالشدباعثامراین

ب کمبود از نیز خراسان فوالد فروش تولیدرمعاون کاهش موجب گذشته سال در که کرد یاد فوالد تولید مشکالت از یکی عنوان به ق

توا عدم موجب کارشناسی غیر تصمیمات برخی افزود: و شد محصوالت زودیزاین به آن رفع عدم که است شده فوالد زنجیره در ن

کند.میایجادفوالدصنعتبرایجدیمشکالت

پیام/انتهای
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/۰۱(شودمیحلیرسیاستگذادررویهوحدتبااصفهانآهنذوبمشکالت:اصفهانآهنذوبمدیرعاملرخصتیجرای
۰۸/۲۳-۱۶:۱۸(

کلیه اندیشی، دور با کند می استفاده بلند کوره روش از که کشور فوالد کننده تولید کارخانه اولین عنوان به چهل دهه در اصفهان آهن ذوب تاسیس زمان زنجیرهزدر های یرساخت
نیر معادن، شامل( آهک،کاوتولید پخت کارخانه متخصص، انسانی نیروی سارگاه، قطعه وزگاههای گری بهریخته فوالد تولید برای ( ... و نسوز جرم و آجر تولید ، سنگین قطعات ی

کا و مجرب انسانی نیروی ویژه به امکانات این مجموع مقدس، دفاع دوران در شد. گرفته نظر در آن برای صنعتی شهر یک در کامل ورطور تولید جبهه حفظ کنار در کارخانه گاههای
نمودند.ایفابدیلیبینقشنیزباطلعلیهحقجبههازپشتیبانیدرگوناگوندفاعیتجهیزاتوقطعاتساختباخودکفایی،

ب تولید بخش نیرردر چهار کارخانه این حرارتیوق شامل: ظرفیت60دهه(گاه متمگاوا115با ظرفیت50دهه(یزکر)، )،تمگاوا24با

ظرفیتونیر با هاربین نیر(مگاوات110گاه و هشتاد) گاودهه نیست،زگاه مدار در تجهیزاتی مشکالت و گاز کمبود دلیل به اکنون هم که ی

کرد.تاسیسرا

نیر خصوص در مهم نیرونکته این کشور، از ها روس خروج به توجه با اینکه حرارتی آهنوگاه ذوب توانمند انسانی نیروی توسط گاه

رسید.یربردابهرهبهدورانآندرگربزدستاوردیکعنوانبهاصفهان

نیر سه حاضر حال مودر حرارتی، حدودزکرگاه مجموع در اصفهان آهن ذوب مصرف برای هاربین و ب180تا150ی ساعترمگاوات در ق

نیر سه این که صورتی در و کنند می بروتولید بالغ آنها اسمی ظرفیت بگیرند، قرار تولید مدار در کامل ظرفیت با ب240گاه قرمگاوات

یابد.میافزایشساعت،مگاواتهزار850ازبیشآنهاساالنهتولیدبنابراینواستساعتدر

ب تولید میزان انرراین تولید کنار در صنعتی عظیم مجتمع این شود، می سبب اصفهان آهن ذوب در سالژق نیازش،همانند مورد ی

ب تامین در بتواند گذشته سراسرهای شبکه بسیارق تقاضای که تولیدری محور شود، می ارائه آن برای سال گرم فصول در ویژه به ی

ب کننده تولید جای به که رود می پیش سمتی به اصفهان آهن ذوب اکنون هم اما بگیرد سراسرقرار شبکه در نقشرق در نیز خودش ی،

شود.ظاهریژانراینکمبوداوجدرهمآنشبکه،ازقربیداررخ

ب تولید برای اصفهان آهن حدودرذوب سال طول در متوسط طور به که کارخانه نیاز مورد حدود190ق ساالنه است، ساعت در مگاوات

گا250 دارد. نیاز طبیعی گاز ساعت، در مکعب متر تزمیلیون اساسی از یکی عنوان به که عناصرری بزین تولید ساختی کارخانه،ریر در ق

ن با ها، یارانه هدفمندی قانون ناقص اجرای دلیل به اکنون مکعبرهم متر هر ساختمانی2500خ مقاطع کننده تولید این برای تومان

ن تعیین مبنای شده یاد عدد که است حالی در این و شود می بودهرمحاسبه احیا روش به تولید های واحد و ها پتروشیمی برای گاز خ

ندارد.بلندکورهروشبهفوالدتولیدعرصهباارتباطیهیچًااساسو

ماده اساس بر که است حالی در است8این مکلف دولت ها یارانه هدفمندی قانون30قانون این اجرای از حاصل وجوه خالص درصد

بهرهو افزایش و غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت ویژه به و کنندگان تولید از حمایت برای انرررا بژی تولید توسعه و آب درری، ق

ه ها واحد انرزاین های حامل قیمت افزایش اما ، کند مخصوصژینه کند،ی می تولید بلند کوره روش به که اصفهان آهن ذوب برای ًا

دارد.قانونیمادهایناهدافخالفبرنتایجی

انر یارانه از مندی بهره عدم جهت به اصفهان آهن خژذوب گذاری، قیمت خارجی، زغال و کک دستورید عنوانری به … و فروش در ی

ش که است حالی در این و است مواجه جدی چالش با افزا ارزش محصوالت تولید برای کشور فوالد صنعت سیمانیربانی های کت

تعرفه از کنندگان تولید سایر امیدوا10و لذا اند، شده مند بهره کمتر و تصمیماتردرصدی مبنای کارشناسی، مباحث این بازخوانی یم

بگیرد.قرارموثرتر
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تولید از حمایت جای به کشور داخل در اما هستند خودشان محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند کشورهایی حاضر حال در

عم ملی، ایجادکنندگان مصادیق از کارشناسی، غیر های العمل دستور و ها نامه آیین و مصوبات و الساعه خلق های بخشنامه صدور اًل

.داردصنعتوتولیدبراییریانبازتبعاتوباشدمییسکر

گذا قانون در رویه وحدت نیرورعدم وزارت سو یک از است، داشته پی در را مصوبات در تضاد صمت، و نفت ، نیرو وزارتخانه سه بین ی

ن نفت، وزارت مقابل طرف در و دارد درخواست را تولید حداکثر آن کنار در و جویی کهرصرفه است داده قرار تولید مبنای را آزاد گاز خ

گذا سیاست خم و پیچ این بردر وری،تولید ندارد اقتصادی صرفه اصفهان آهن ذوب در واقع به بخشزق و دارد قبولی قابل غیر یان

بینند.میآسیبرویه،اینتبعبهجامعهمختلفهای

ب مگاوات هر تولید حدودربرای ساعت در گذا600تا500ق سرمایه یورو آهنرهزار ذوب همچنانکه است نیاز سال سه زمان مدت در ی

بر بالغ نیر130اصفهان چند این احداث برای یورو گذاومیلیون سرمایه گذشته در تولیدرگاه مدار در کامل ظرفیت با تواند می و کرده ی

گیرد.قرار

گذا سرمایه این با اصفهان آهن نیررذوب ساخت برای که عظیم نیازوی مورد آب تامین صورت در است، داده انجام گذشته در گاهها

نیر گاز تعرفه اعمال موضوعوآنها، این که است کامل ظرفیت با تولید مهیای پایدار، اولیه مواد تامین جمله از مشکالت حل و گاهی

شود.میمنجرنیزکترشاینتوسطیرسراسشبکهبرایقربتامینبهصادراتمحلازیرآوارزوداخلبازارنیازتامینکناررد

راعیاصفهان_محسن

)۱۶:۰۵-۰۱/۰۸/۲۸(مرتضویصولتباکاروزارتمجموعهیرزفوالدیکتهایرشمدیرانعاملدیدار

کردند.دیداراجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزومرتضویصولتباکاروزارتتابعهبازنشستگیصندوقهایوسازمانیرمجموعهزفوالدیکتهایرشمدیرانعامل

آخ و انجامید طول به ساعت سه که دیدار این بررسیردر محصوالت صادرات تا آهن سنگ استخراج از کشور فوالد زنجیره وضعیت ین

ای نادرشد، امیرحسین اصفهان، آهن ذوب مدیرعامل رخصتی شرج مدیرعامل سرمایهگذاری مدیرانرکت از دیگر برخی و تأمین صدر ی

داشتند.حضورکاروزارتارشدمسئوالنوفوالدی

سرمایهگذا عدم را صنعت این اساسی مشکالت از یکی دیدار این در مرتضوی توسعهرسیدصولت موضوع به ویژه توجه بر و برشمرد ی

کرد.کیدأتیرسرمایهگذاو

سرمایهگذازو که زمانی تا گفت: اجتماعی رفاه و کار تعاون، دچارریر نیز فوالد صنعت و داشت نخواهیم نیز توسعه نشود انجام ی

میشود.بهروزرسانیعدموفرسودگی

تص سرمایهگذارمرتضوی مختلف، دالیل به کرد: نداریح بخش این در خارجی سرمایهگذاری بسته باید بنابراین حوزههایریم در ی

شود.یفرتعپتروشیمیونفتفوالد،جملهازمختلف

تصمیمگی پراکندگی تروی و دانست چالشها از دیگر یکی را صنعت این در وحدتأی باید تسبیح نخ همانند صنعت این در کرد: کید

کرد.یفرتعکرمشتگفتمانوسپرداهلیتدارایافراددستبهراکاروباشدداشتهوجود

میحلیسیاستگذاردررویهوحدتبااصفهانآهنذوبمشکالت:اصفهانآهنذوبعاملمدیرخصتیرجایر:724سبا|خبرخبرادامهادامه
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دارد.ضرورتکوچککتهایرشادغامبایزکوچکساکرد:اظهارساختار،یزکوچکسابهاشارهبااجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزو

ضرو را پروژهها از میدانی» «نظارت ترمرتضوی و دانست جأی در باید مدیران کرد: ازرکید و باشند منطقه در پروژهها کار روند یان

نشود.استفادهیزپروامدیران

پیگی ضروروی را حقوقی مباحث شری حقوقی مشکالت تا تشکیل باید قوی حقوقی عالی شورای گفت: و دانست رجوعری و رفع کتها

شود.

شوند.سرمایهبهتبدیلوفروختهبایداضافهویاندهزکتهایرشکرد:یحرتصوکیدأتیربهرهوافزایشبرتعاونیرزو

ه کاهش به اشاره ضمن نزدیکزمرتضوی از را امور و باشد داشته حضور باید استانها در هماهنگکننده مدیر گفت: اضافه، ینههای

کند.یرپیگی

طراحیشدهمدلهایزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهایایجاد•

خانینوذ ایجادراحمد را وزارتخانه این سیاستهای از یکی نشست این در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی امور معاون ی،

کرد.عنوانمحصوالتارزشزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهای

با فوالد و پتروشیمی دارو، جمله از مختلفی محورهای با تخصصی و اقتصادی زنجیرهای نشستهای گذشته هفتههای در افزود: وی

داشت.خواهدادامهنشستهااینوشدهگزارربکاریرزوحضور

عسگ ورعلیرضا ویژه دستیار میزانزیان، تعیین با یکساله برنامه یک باید ما گفت: نشست این در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، یر

درونگروهی هماهنگی باعث موضوع همین و مشخص نشستها این خروجی تا باشیم داشته صندوقها و وزارتخانه نقش و مداخله

شود.واحدبرنامهایجادو

پرداختند.موجودچالشهایوعملکردیحرتشبهفوالدصنعتکتهایرشبرخیمدیراننشستاینابتدایدر

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمان/724سبااقتصادی،خطورزشی،رصدزمانه،اقتصادتجارت،واقتصادنیوز،شمااقتصادی،رصدیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۰۴-۰۱/۰۸/۱۵(نگذاشت!بحثبرایجاییذوبعملکرد

شد.بررسیذوب1401بهمنتهیماهه6مالیهایصورتواطالعاتگزارش

کرد.محققراتومانی)124(یانزماهه6دورهدراصفهانآهنذوب،بورسصدایگزارشبه

دارد.فعالیتبورسدرذوبنمادبااصفهانآهنذوبکترشگزارشاینبراساس

است.بوده)103(تابستانویالر)20(بهارفصلیانزکرد.محققراتومانی)124(یانزماهه6دورهدرکترشاین

است.بودهیالر357گذشتهسالمشابهماهه6دورهسودمجموع

ش ناخالص سود بهاررحاشیه فصل در محصوالت7کت شده تمام بهای بیرویه افزایش از نشان که است بوده صفر تابستان در و درصد

دارد.

ش فروشراین مهر در ترتیبرمیلیارد30.299کت به رقم این است. کرده ثبت را و14و39یالی گذشته ماه فروش از کمتر درصد

مرتضویصولتباکارتاروزمجموعهیرزفوالدیکتهایشرانعاملمدیردیداراقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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است.اخیرماه7فروشمیانگین

گذشته سال درآمد دورهرمیلیارد350.583کل در ذوب بنابراین است. شده گزارش شده7یال موفق سال70ماهه بودجه از درصد

کند.محققگذشته

بیشت کاالیی شمش و آهن ورتیر نزین میدهد. تشکیل را مجموعه این فروش سبد بارن ترتیب به ماه مهر در محصوالت این فروش خ

است.شدهگزارشتنهرازایبهیالرمیلیارد121و165درصدی،3کاهشودرصدی2افزایش

مدی و محصوالت شده تمام بهای روند در ذوب که مادامی گفت میتوان مطروحه موارد جمعبندی هردر تغییزیت نکند،رینهها ایجاد ی

باشد.داشتهگفتنبرایخاصیحرفآتیکوارترهایبرایکترشاستبعید

ایرانبیمهبورسیرگزارمنبع:کا

ویژهمنطقهدرفوالدصنعتحوزهدردستپایینمحصوالتتنمیلیون2.5ساالنهتولیدجهتزمینهکتار114بینیپیش
)۱۰:۵۶-۰۱/۰۸/۱۲(المرداقتصادی

ب حاشیه در که المرد اقتصادی ویژه منطقه عمومی روابط مدیر فراهانی سمپورگزارحامد نمایشگاه گفت،زی می سخن کیش در فوالد یوم

مهمت مراز گیزین بهره با صنعتی و اقتصادی کانون این افزود: و گفت المرد اقتصادی ویژه منطقه های جاذبه و ها توانمندیریت از ی

است.نزدیکآیندهدراقتصادیوصنعتییتزکرمبهتبدیلنویدفراوانهایپتانسیلوهافرصتوها

ک اتصال نقطه ترانروی دزیدورهای نقل و حمل و بنادر به آسان دسترسی جنوب، در ایران المللیریتی بین های فرودگاه به نزدیکی یایی،

برد.نامالمرداقتصادیویژهمنطقهایندریرگذاسرمایههایجاذبهازایگوشهرابندرلنگهوالرستانعسلویه،المرد،

ط و اقتصادی اطلس به اشاره با ادامه در داشت:رفراهانی اظهار المرد اقتصادی ویژه منطقه جامع ساالنه114ح تولید جهت زمین هکتار

است.شدهبینیپیشالمرداقتصادیویژهمنطقهدرفوالدصنعتحوزهدردستپایینمحصوالتتنمیلیون2.5

محصوالت شکل تغییر صورت به توان می را فوالد و آهن دستی پایین صنایع افزود: ادامه در گرفراهانی دانست.ریخته صنایع این ی

دانست.نسبییتزمدارایراکشوردرفلزاینباالدستیواحدهایتوسعهکناردررافوالدوآهنمقیاسکوچکصنایعایجادوی

های فرصت تنوع مطلوب، فرصت این از استفاده جهت گذاران سرمایه از دعوت با المرد اقتصادی ویژه منطقه عمومی روابط مدیر

مدی بستر و ورصنعتی امتیازات مجموع و صنعتی و اقتصادی کانون این در مداوم و مدون راهبردی های برنامه با همراه توانمند یتی

برشمرد.اقتصادیکانوناینهاییتزمدیگرازراالزماولیهموادوارداتوتولیداتصادراتدرسهولتبرایویژهشرایط

نیوزیتارتبرتر،تیترگردان،تجارتبانک،وبورسمالی،پولیاقتصادی،پیکسرمایه،افقیرخبپایگاهدیگر:منابع

نگذاشت!بحثایبرجاییذوبدعملکرس:بورصدای|خبرخبرادامهادامه
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/۰۱/۰۸(رفت.فروشیالر175,500پایانیقیمتدرسلفصورتبهاصفهانآهنذوب30تا24تیرآهنتن403وهزار
۲۸-۱۶:۵۹(

4443خبر:شماره

اصفهانآهنذوبتهرانبهاداراوراقبورسبورس

)۱۹:۲۹-۰۱/۰۸/۰۷(اصفهانآهنذوبتوسطکوموتیوولپیستونهاییزبومیسا

نارس تعمیرات مدیوپرست ترابرگان و راهآهن شریت بومیساری گفت: اصفهان آهن ذوب لزکت پیستونهای شدن شوی این در صرفهجوییرکوموتیو موجب دررمیلیارد50کت، یالی
شد.اصفهانآهنذوبیرترابوراهآهن

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و مدیری تالشگران همت به اصفهان، آهن ذوب یتهایرکت

تراب و کنترراهآهن و سفارشات و جاری اصفهان، آهن ذوب کاالی لرل پیستون «وینگهای برTGM6کوموتیو بالغ اقتصادی صرفه با «

شد.یزبومیساواحیاکترشایندریالرمیلیارد50

لژافشین موتور در پیستونها این که حساسی نقش به توجه با کرد: بیان خصوص این در بازساویانیفر و احیا دارند، آنهازکوموتیو ی

نشست.ثمربهآتیتعمیراتبراینیزخوبیتجربهانتقالکهشدآغازداخلیتوانمندکترشیکتوسط

زد.رقمرایربهرهوارتقایودادکاهشیادیزمیزانبهراکارحینتوقفاتشد،انجامکوتاهیزمانطیکهیزبازسااینافزود:وی

نارس تعمیرات مدیوپرست ترابرگان و راهآهن شریت تصری آهن ذوب شرکت مسئوالن حمایت کرد: بومیساریح و احیا در اینزکت ی

ل بومیساوپیستونهای نویدبخش شک بدون رویکردهایی چنین و بود موثر بسیار میرود.زکوموتیو شمار به کارخانه برای بیشتر یهای

بازرپو کاردان مقدس، مدیریا خرگانی شریت تجهیزات خصوصرید در شده اخذ استعالمهای اساس بر کرد: اذعان نیز آهن ذوب کت

شد.مشخصآهنذوبنیازموردمشخصاتبامطابقسازندهکترشپیستون،اینیزبازساواحیا

خ داد: ادامه پیستونروی این شرمیلیارد50ید برای هریال بومیسازکت اما برداشت در هزینه با آن برزی بالغ میلیون350ینهای

طی و تح6تومان دلیل به پیستون این واردات شد. انجام تحرماه دل از دیگر بار یک خاطر همین به و نبود امکانپذیر یمها،ریمها

شد.فراهماصفهانآهنذوبسختکوشانتوانمندیاثباتویزبومیسابرایفرصتی

مدی کاردان سلیمیان، کنتراکبر و سفارشات شریت کاالی مطرل نیز آهن ذوب لرکت این پیستونهای کرد: ووح هستند روسی کوموتیو

نبود.امکانپذیرحتیوزمانبریمهارتحدلیلبهآنهاتامینوواردات

ش توسط پیستون این اولیه نمونه کرد: اضافه مدیروی تایید و فنی بررسی از پس و شد ارائه آهن ذوب به و آماده سازنده یترکت

گرفت.قرارکاردستوردرآنهاازعدد100یزبومیساواحیاکاال،لرکنتوسفارشاتیترمدیباجلساتویرترابوراهآهن

مدی کنترکاردان و سفارشات شریت کاالی استفادهرل قابلیت بودن مستهلک دلیل به پیستونها این کرد: خاطرنشان آهن ذوب کت

گرفتند.قراریربهرهبردافراینددروشدنداحیادوبارهی،زبومیسایقرطازامانداشتند
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)۲۱:۲۹-۰۱/۰۸/۲۹(کشورفوالدزنجیرهدریرسرمایهگذابستهیفرتعضرورتکرد:حرمطاجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزو

شزو عامل مدیران با دیدار در اجتماعی رفاه و کار تعاون، فوالدیریر سرمایهگذازکتهای که زمانی تا گفت: کار وزارت تابعه بازنشستگی صندوقهای و سازمان صورتریرمجموعه ی
شد.خواهدبهروزرسانیعدموفرسودگیدچارنیزفوالدصنعتوبودنخواهدکاردرنیزتوسعهاینپذیرد،

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به و آنالین» «فلزات تحلیلی و بهری ساعت سه که دیدار این در اصفهان، آهن ذوب کت

آخ و انجامید ایرطول شد، بررسی محصوالت صادرات تا سنگآهن استخراج از کشور فوالد زنجیره وضعیت مدیرعاملرین رخصتی، ج

نادرش امیرحسین اصفهان، آهن ذوب شرکت مدیرعامل سرمایهگذاری، مسئوالنرکت و فوالدی مدیران از دیگر برخی و تامین صدر ی

داشتند.حضورکاروزارتارشد

و مرتضوی، سرمایهگذازصولت عدم را صنعت این اساسی مشکالت از یکی دیدار این در اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وریر کرد عنوان ی

برشمرد.مهمبسیاررایرسرمایهگذاوتوسعهموضوعبهویژهتوجه

سرمایهگذا که زمانی تا افزود: بهروزرسانیروی عدم و فرسودگی دچار نیز فوالد صنعت و بود نخواهد کار در نیز توسعهای نگیرد، صورت ی

سرمایهگذا امکان مختلف، دالیل به اما شد سرمایهگذارخواهد بسته باید بنابراین ندارد. وجود بخش این در خارجی حوزههایری در ی

شود.یفرتعفوالدجملهازمختلف

تصمیمگیزو پراکندگی اجتماعی، رفاه و کار تعاون، صنعتریر این در کرد: اظهار و دانست چالشها از دیگر یکی را صنعت این در ی

مشت گفتمان و سپرد اهلیت دارای افراد دست به را کار و باشد داشته وجود وحدت باید تسبیح نخ تعرمانند همچنینرک کرد. یف

دارد.ضرورتنیزکوچککتهایرشادغامباهمراهساختاریزکوچکسا

ام را پروژهها از میدانی نظارت ضرورمرتضوی جری در باید مدیران کرد: اذعان و دانست وری باشند منطقه در پروژهها کار روند یان

پروا مدیران پیگیزاز نشود. استفاده ضروری حقوقی مباحث حقوقیری مشکالت تا تشکیل باید قوی حقوقی عالی شورای و است ی

شود.رجوعورفعکتهارش

بهرهو افزایش بر ادامه در شروی گفت: و کرد تاکید برایزکتهایری همچنین شوند. سرمایه به تبدیل و فروخته باید اضافه و یانده

کند.یرپیگینزدیکازرااموروباشدداشتهحضوراستانهادرهماهنگکنندهمدیربایداضافیینههایزهکاهش

خانینوذ راراحمد وزارتخانه این سیاستهای از یکی نشست این در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی امور معاون ی،

کرد.عنوانمحصوالتارزشزنجیرهتکمیلدرتخصصیهلدینگهایایجاد

تص وروی حضور با فوالد جمله از مختلفی محورهای با تخصصی و اقتصادی زنجیرهای نشستهای گذشته، هفتههای در کرد: یرزیح

داشت.خواهندادامهنشستهااینواستشدهگزارربکار

عسگ ورعلیرضا ویژه دستیار بازیان، ساله یک برنامه یک باید ما کرد: خاطرنشان نشست این در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، یر

هماهنگی باعث موضوع همین و مشخص نشستها این خروجی تا باشیم داشته صندوقها و وزارتخانه نقش و مداخله میزان تعیین

شود.واحدبرنامهایجادودرونگروهی

ش برخی مدیران نشست، این ابتدای در که است ذکر به تشرالزم به فوالدی صنعترکتهای این موجود چالشهای و عملکرد یح

پرداختند.
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)۱۴:۴۳-۰۱/۰۸/۰۸(است؟میلگردنوعکدامبازاردریزساساختمانبرایمیلگردینربهت

وی بازار، در ساز و ساخت برای مناسب بهتژمیلگردهای با مقاله این در دارند؛ مشخصی های سارگی ساختمان میلگردهای میزین آشنا و... همدان راد میانه، اصفهان، میلگرد مانند ی
شویم.

است؛ ارتباط در آن آینده ساکنان امنیت با مستقیم بهصورت میگیرد، قرار استفاده مورد سازه یک ساخت هنگام که مقاطعی کیفیت

بهت ساختمانسارانتخاب برای میلگرد مهمتزین از یکی هم وری، مقاطع این انواع با باید و است پروژه مهندسان تصمیمات ین

هژوی بهترگیهای میان از بتوانند نظرشان، مورد کاربرد و سازه محیطی شرایط با متناسب تا باشند آشنا عرضهرکدام میلگرد برندهای ین

مناسبت بازار، در تصمیمگیرشده برای راهنماییهایی مقاله این در کنند. انتخاب را آن همراهرین ما با میدهیم؛ ارائه اینباره در ی

باشید.

بهت تولید در نورد محصوالترانواع از استفاده میشود؛ تولید گرم نورد و سرد نورد شیوه دو به سازمیلگرد، و ساخت برای میلگرد ین

ساختمانسا برای سرد هزنورد درباره توضیحاتی ادامه در که میشوند تولید نورد روش سه با طویل مقاطع نیست. مجاز ازری کدام

میدهیم:ارائهآنها

گرمنورد

برسد، تبلور دمای از باالتر به تا میکند پیدا افزایش یکنواخت بهصورت فوالد شمش مختلف قسمتهای دمای گرم، نورد فرایند در

محصول گرفتن شکل در بیشتر انعطاف باعث فوالد باالی دمای درآید؛ میلگرد شکل به تا میشود نورد دستگاه غلطکهای وارد سپس

برسد.مشخصدمایبهتامیشودسردیکنواختبهصورتآنبدنهنورد،دستگاهازمقطعاینخروجازبعدمیشود.

شدهاصالحسردنورد

بین از بار چند باید فوالد شمش محصوالت، این تولید برای میشوند؛ تولید دما افزایش بدون شده، اصالح سرد نورد میلگردهای

کمت انعطاف و است اتاق با همدما فوالد حالت، این در کند. عبور نورد دستگاه سردرغلطکهای نورد پروسه بههمیندلیل، دارد؛ ی

میلگرد نتیجه در میشود؛ انجام باال دمای در میلگردها، اتصال مکانیکی عملیات شده، اصالح سرد نورد در است. پیچیدهتر و طوالنیتر

اصالح سرد نورد مقاطع که باشید داشته توجه باید البته باشد. مناسب هم ساختوساز برای میتواند و میکند پیدا خمش قابلیت

هستند.گرمنوردباشدهتولیدمقاطعازشکنندهترهمچنانشده،

شدهاصالحگرمنورد

دما افزایش با نیز فوالدی مقاطع این اتصال و خمش مکانیکی عملیات میکنند. طی را گرم نورد تولید مراحل همان نیز محصوالت این

داشت.خواهدیربیشتمقاومتنهایتدرومیشودخمراحتتردارد،یرباالتانعطافمیلگردنتیجهدرمیشود؛انجام

سا ساختمان برای سرد نورد میلگرد بازچرا میشکنند؛ کردن، خم هنگام معموال و هستند شکننده سرد، نورد نیست؟مقاطع مناسب ی

کرد، تولید دقیق ابعاد در را محصوالت میتوان روش این از ممکنزاستفاده و میشود منقبض دما کاهش از بعد فوالد گرم، نورد در یرا

ساختمانسا در کند. تغییر جزئی مقدار به آن ابعاد مهم،زاست نکته تنها ندارد؛ چندانی اهمیت فوالدی طویل مقاطع دقیق ابعاد ی،

) آن شاخههای متراژ و میلگرد قراررمت24یا12سایز فشار تحت وقتی نتیجه در ندارند، شدن خم قابلیت سرد نورد مقاطع است. (

میشکنند.یامیخورندکرتمیگیرند،

بهت برای فوالدی شمش ساراهمیت ساختمان میلگرد متزین و دارد مختلفی انواع آهن، بسیاریشمش تولید اصلی مقاطعریال از ی
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فاب یا بلوم شمش میشود؛ محسوب طویل و کاربردیترتخت بیشتریک عرض شمشها، این است. میلگرد تولید برای فوالد، نوع یرین

مناسبند.کوچکترمقاطعبهشدنتبدیلونوردفراینددراستفادهبراینتیجهدردارند،بیلتشمشبهنسبت

مهمت از میلگردیکی تولید در کربن بهترنقش انتخاب در دخیل عوامل کاررین به کربن میزان هرچقدر است؛ آن کربن درصد میلگرد، ین

بز سایزهای مقاطع میکند. پیدا کاهش انعطافش و میشود بیشتر فوالد شکنندگی و سختی باشد، بیشتر مقاطع در درررفته که گتر

شمشهای است. بیشتر آنها کربن درصد بههمینخاطر باشند؛ داشته باالیی مقاومت باید میروند، کار به عظیم با5spسازههای ،

سایز35تا30کربن برای شمشهای40تا14درصد و از3spمیلگرد کمتر کربن درصد با سایز22، قرار14برای استفاده مورد کمتر و

باشد.میلیمتر150تا120بینبایدهمشمشهامقطعسطحمیگیرد؛

بهت سارچطور ساختمان برای میلگرد دهیم؟ویزین تشخیص را بهتژی ساختمانسارگیهای برای میلگرد مهندسزین توسط باید ی،

بهت قیمت، و تولید کیفیت براساس باید پروژه مهندسان شود؛ تعیین ازرساختمان باید و کنند انتخاب خود پروژه برای را محصول ین

باشند.داشتهاطالعمحصولاینباکیفیتبرندهایازیکیبهعنواناصفهان،میلگردقیمتینرآخ

میکنیم.اشارهباشید،داشتهتوجهآنهابهبایدفوالدیآرماتورینربهتیدرخوانتخابهنگامکهمهمنکتهچندبهبخشایندر

کرتیابیرونزدگیبدونسالم،ظاهر

عمیقزنگزدگیوخوردگیبدونمقطعسطح

آنبدنهرویمحصولمشخصاتوبرندحکاکی

کارخانهتوسطشدهاعالممیزانباشاخههرنزوجزئیتفاوتیابودنیکسان

بهت میلگرد؛ فوالدیرآزمایش مقاطع کیفیت از اطمینان برای مناسبی روش تنش-کرنش، آنآزمایش کیفیت تشخیص برای روش ین

خ از بعد مهندسان دراست؛ بار از نمونهای تازه، برند یک از میلگرد آزمایشگاه،رید در شود. بررسی تا میفرستند آزمایشگاه به را یافتی

محصول مقاومت میزان تا دارد ادامه فوالد شکستن زمان تا فشار این میگیرد؛ قرار ساختمان بار مشابه فشارهای تحت میلگرد نمونه

شود.یراندازهگی

بهت آنرانتخاب قیمت و محصول این انواع شناخت میلگرد، آنالیز برای گام عمرانیاولین های پروژه در مصرف برای میلگرد نوع ین

ه و باشید داشته توجه هم آن نوع به باید همدان، راد میلگرد قیمت بررسی هنگام بهعنوانمثال، نیاززاست؛ آن به که محصولی ینه

میکنیم.صحبتفوالدیمقاطعازدستهاینانواعدربارهادامهدرکنید.بررسیرایدردا

اپ روکسیاپومیلگرد اینوکسی، بدنه واقع در دهد. افزایش را زنگزدگی برابر در آن مقاومت تا میشود کشیده فوالد روی که است کشی

اپ الیه یک که است سیاهی میلگرد همان ضخامتومحصول، الیه این است. شده کشیده آن روی ببیند،زکسی آسیب اگر و ندارد یادی

فوالد زنگزدگی زنگنزاحتمال فوالد دنبال به که مهندسانی بههمیندلیل، داشت؛ خواهد وجود آن محصوالتزیر سراغ به هستند، ن

میروند.استیل

متداولت کربنی، کربنیفوالد فوالد نامرمیلگرد با کاال این میگیرد؛ قرار استفاده مورد مقاطع این تولید برای که است اولیهای ماده ین

پرطرفدارت و میشود شناخته هم سیاه برابررمیلگرد در اما دارند، باالیی کششی مقاومت آنها است. ایران در محصول این نوع ین

نیست.مناسبایرانشمالیااروپامثلمرطوبمناطقدراستفادهبرایبنابرایننمیدهند؛نشانخودازیادیزمقاومتزنگزدگی

اپ مانند هم گالوانیزهگالوانیزه مقاومتومیلگرد میکند. محافظت زنگزدگی برابر در فوالد سطح از که است پوششی و میکند عمل کسی

اپ از هوگالوانیزه، و است بیشتر باالتزکسی میلگردرینه نوع این از میدهند ترجیح ساختمان حوزه فعاالن اکثر بههمینسبب، دارد؛ هم ی
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کنند.استفادهخودسازههایبرای

مقاومت بهعنوان استیل، فوالدی استیلمقاطع جزرمیلگرد آنها، از استفاده و باالست آنها قیمت اما میشوند، شناخته محصوالت ین

بز خیلی پروژههای نربرای زنگ فوالد نام با استیل ندارد. اقتصادی صرفه هزگ، و میشود شناخته هم قیمتزن از محصول این ینه

است.بیشتربرندهاسایرواصفهانمیانه،میلگرد

نا میان از تولید، از بعد مقاطع روش، این در میکنند؛ تولید ترمکس روش به را فوالدی مقاطع اروپایی، اروپاییکشورهای لهایزمیلگرد

تمپ کوئنچ، فرایند از بعد دهد؛ افزایش را استحکامشان (کوئنچ)، ناگهانی دمای کاهش تا میکنند عبور بارآب معنی به دادنزینگ گشت

بیشت مقاومت آنها بیرونی سطح و است کمتر اروپایی مقاطع در رفته کار به فوالد درصد میشود. داخلیرانجام بخش به نسبت ی

دارد.

فایب ررمیلگرد محصول، این تولید اولیه مقاومتزگالسماده ندارند، خوردگی و زنگزدگی مشکل مقاطع این است؛ شیشه الیاف و ین

فایب از هستند. فوالدی نمونههای از سبکتر و دارند استفادهرباالیی نیز ندارند مناسبی محیطی شرایط که پروژههایی در میتوان گالس

است.نشدهمتداولفوالدیمقاطعاندازهبههنوزمیلگردهااینازاستفادهکرد؛

بتنیمقاومسا های ساختمان در استفاده جهت میلگرد انواع با مهمتزآشنایی از یکی بتن، فوالدیری مقطع است. آرماتور کاربردهای ین

تولید برای که استانداردهایی باشد. داشته مناسب قیمت و بتن استحکام برای کافی مقاومت باید میکنید، انتخاب کار این برای که

میدهیم.توضیحادامهدررامیرودکاربهبتنیپروژههایدرمیلگرد

روسا در و میشود تشکیل سبک آرماتورهای مجموعه از شده، جوش سیمی شدهشبکه جوش سیمی استفادهزشبکه مورد بتنی یهای

دالهای بتنی، کفهای مثل بخشهایی و میخورند جوش یکدیگر به عرضی و طولی بهصورت آرماتورها شبکه، این در میگیرد؛ قرار

میرود.کاربهبتنیساختهپیشقطعاتومسلحمسطحبتن

مفتول میلگرد، شامل: تنیدگی پیش میگیرند؛ قرار بتن بدنه در که هستند فوالدی سازههای تنیده، پیش تنیدگیآرماتورهای پیش میلگرد

حد تا را بتن کششی مقاومت فوالدی، سازه این است. شده بافته و وزمعمولی است مقاوم خوردگی برابر در میدهد، افزایش یادی

دارد.واردهفشارهایبرابردرمقاومتبرایقبولیقابلانعطاف

ت بسیارپرفروش کارخانههای ایران، کدامند؟در بازار میلگردهای معرفیرین بههمیندلیل، دارند؛ فعالیت فوالدی مقاطع تولید زمینه در ی

بهت تولیدکننده بهعنوان برند چند یا ویریک و تجربه پروژه، نیاز براساس پیمانکاران، و نیست سادهای کار ایران میلگرد تولیداتژین گی

میکنیم:اشارهمحصولاینبرندهایینرفروشتپرازموردچندبهادامهدرمیکنند.یدرخمختلفیبرندهایازمختلف،کارخانههای

اصفهانآهنذوب

اهوازکوثر

همدانراد

میانه

فایکو

بهترخ انتخاب و مهمترید فوالدی، مقاطع تولید در رفته کار به استاندارد و کیفیت ایرانقیمت، بازار در میلگرد انتخابرین معیارهای ین

سابقهربهت که افرادی هستند. ایران بازار در میلگرد میدانندزین و هستند آشنا مختلف کارخانههای تولیدات با دارند، فوالد بازار در یادی

بیشت تجربه به وارد، تازه افراد است. مناسب پروژهای چه برای مجتمع، هر انتخابرمحصوالت برای حرفهایها از باید و دارند نیاز ی
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کاربهت ایران، در که است این باشید داشته توجه آن به باید که مهمی نکته بگیرند. کمک بازار میلگرد بسیارین بهصورترگاههای ی

کا این تولیدات میکنند؛ تولید فوالدی محصوالت موردرغیرمجاز محصوالت پس نیست، اعتماد قابل و ندارد نشانی و نام هیچ گاهها

شوید.مطمئنآنهااصالتازوکنیدیریدارخمعتبرفروشندگانازرانظرتان

پایانیسخن

مهمت به مقاله این بهتردر انتخاب درباره باید که نکاتی سارین ساختمان برای میلگرد ساختمان،زین مصالح انتخاب پرداختیم. بدانید، ی

مهمت از یکیریکی هم میلگرد، دارد؛ ارتباط آن ساکنان امنیت و سازه آینده با مستقیم بهطور که پروژههاست ارشد مهندسین وظایف ین

شود.انتخابدقتبهبایدومیکندآمادهسازهبارتحملبرایرابتنکهاستساختمانیمقاطعینرمهمتاز

ی/زین-میلگرد-ساختمان-سار/بهتhttps://ahanonline.com/210492منبع:

پورتاژرنویسنده:

)۱۶:۴۵-۰۱/۰۸/۰۹(1401نخستنیمهدرذوبیاندهیز

ش نیوز، ماین گزارش اصفهانربه آهن ذوب بهبذو(کت منتهی ماهه شش دوره در نشد(1401/06/31) میلیون7,628,530)هحسابرسی

بود.کردهشناساییخالصسودیالرمیلیون21,958,598قبلسالدرمشابهمدتدردرحالیکهکردشناساییخالصیانزیالر

سهم هر ازای به زمانی دوره این در سهمزیالر124ذوب هر ازای به قبل سال در مشابه زمان مدت در درحالیکه کرد محقق 357یان

بود.کردهمحققسودیالر

حوزهدر)ب(#ذواصفهانآهنذوبعظیمیرسرمایهگذاجزئیاتکرد:یحرتشاصفهانآهنذوبمدیرعاملرخصتی
)۲۱:۰۰-۰۱/۰۸/۲۱(گاهیونیر

کلیه اندیشی، دور با کند می استفاده بلند کوره روش از که کشور فوالد کننده تولید کارخانه اولین عنوان به چهل دهه در اصفهان آهن ذوب تاسیس زمان در زنجیرهز- های یرساخت
نیر معادن، شامل( آهک،کاوتولید پخت کارخانه متخصص، انسانی نیروی سارگاه، قطعه وزگاههای گری بهریخته فوالد تولید برای ( ... و نسوز جرم و آجر تولید ، سنگین قطعات ی

کا و مجرب انسانی نیروی ویژه به امکانات این مجموع مقدس، دفاع دوران در شد. گرفته نظر در آن برای صنعتی شهر یک در کامل ورطور تولید جبهه حفظ کنار در کارخانه گاههای
نمودند.ایفابدیلیبینقشنیزباطلعلیهحقجبههازپشتیبانیدرگوناگوندفاعیتجهیزاتوقطعاتساختباخودکفایی،

کارخانه اولین عنوان به چهل دهه در اصفهان آهن ذوب تاسیس زمان گفت:در اصفهان اهن ذوب مدیرعامل نیوز، ماین گزارش به

کلیه اندیشی، دور با کند می استفاده بلند کوره روش از که کشور فوالد کننده نیرزتولید معادن، شامل( تولید زنجیره های گاه،ویرساخت

آهک،کا پخت کارخانه متخصص، انسانی سارنیروی قطعه وزگاههای گری برایریخته ( … و نسوز جرم و آجر تولید ، سنگین قطعات ی

نیروی ویژه به امکانات این مجموع مقدس، دفاع دوران در شد. گرفته نظر در آن برای صنعتی شهر یک در کامل طور به فوالد تولید

کا و مجرب پشتیبانیرانسانی در گوناگون دفاعی تجهیزات و قطعات ساخت با خودکفایی، و تولید جبهه حفظ کنار در کارخانه گاههای

نمودند.ایفابدیلیبینقشنیزباطلعلیهحقجبههاز
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برای تولید بخش افزود:در رخصتی نیررج چهار کارخانه این حرارتیوق شامل: ظرفیت60دهه(گاه متمگاوا115با با50دهه(یزکر)،

نیرتمگاوا24ظرفیت ظرفیتو)، با هاربین نیر(مگاوات110گاه و هشتاد) گاودهه مشکالتزگاه و گاز کمبود دلیل به اکنون هم که ی

کرد.تاسیسرانیست،مداردرتجهیزاتی

نیر خصوص در مهم کرد:نکته بیان نیرووی این کشور، از ها روس خروج به توجه با اینکه حرارتی توانمندوگاه انسانی نیروی توسط گاه

رسید.یربردابهرهبهدورانآندرگربزدستاوردیکعنوانبهاصفهانآهنذوب

نیر سه حاضر حال مودر حرارتی، حدودزکرگاه مجموع در اصفهان آهن ذوب مصرف برای هاربین و ب180تا150ی ساعترمگاوات در ق

نیر سه این که صورتی در و کنند می بروتولید بالغ آنها اسمی ظرفیت بگیرند، قرار تولید مدار در کامل ظرفیت با ب240گاه قرمگاوات

یابد.میافزایشساعت،مگاواتهزار850ازبیشآنهاساالنهتولیدبنابراینواستساعتدر

ب تولید میزان داد:این ادامه انرروی تولید کنار در صنعتی عظیم مجتمع این شود، می سبب اصفهان آهن ذوب در موردژق ی

ب تامین در بتواند گذشته های سال سراسرنیازش،همانند شبکه بسیارق تقاضای که میری ارائه آن برای سال گرم فصول در ویژه به ی

ب کننده تولید جای به که رود می پیش سمتی به اصفهان آهن ذوب اکنون هم اما بگیرد قرار تولید محور سراسرشود، شبکه در ی،رق

شود.ظاهریژانراینکمبوداوجدرهمآنشبکه،ازقربیداررخنقشدرنیزخودش

ب تولید برای اصفهان آهن گفت:ذوب حدودررخصتی سال طول در متوسط طور به که کارخانه نیاز مورد است،190ق ساعت در مگاوات

حدود گا250ساالنه دارد. نیاز طبیعی گاز ساعت، در مکعب متر تزمیلیون اساسی از یکی عنوان به که عناصرری تولیدزین ساختی یر

نرب با ها، یارانه هدفمندی قانون ناقص اجرای دلیل به اکنون هم کارخانه، در مکعبرق متر هر کننده2500خ تولید این برای تومان

ن تعیین مبنای شده یاد عدد که است حالی در این و شود می محاسبه ساختمانی تولیدرمقاطع های واحد و ها پتروشیمی برای گاز خ

ندارد.بلندکورهروشبهفوالدتولیدعرصهباارتباطیهیچًااساسوبودهاحیاروشبه

ماده اساس بر که است حالی در گفت:این اهن ذوب است8مدیرعامل مکلف دولت ها یارانه هدفمندی وجوه30قانون خالص درصد

بهرهو افزایش و غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت ویژه به و کنندگان تولید از حمایت برای را قانون این اجرای از انررحاصل آبژی ی،

ب تولید توسعه هرو ها واحد این در انرزق های حامل قیمت افزایش اما ، کند مخصوصژینه روشی به که اصفهان آهن ذوب برای ًا

دارد.قانونیمادهایناهدافخالفبرنتایجیکند،میتولیدبلندکوره

انر یارانه از مندی بهره عدم جهت به اصفهان آهن خژذوب گذاری، قیمت خارجی، زغال و کک دستورید عنوانری به … و فروش در ی

ش که است حالی در این و است مواجه جدی چالش با افزا ارزش محصوالت تولید برای کشور فوالد صنعت سیمانیربانی های کت

تعرفه از کنندگان تولید سایر امیدوا10و لذا اند، شده مند بهره کمتر و تصمیماتردرصدی مبنای کارشناسی، مباحث این بازخوانی یم

بگیرد.قرارموثرتر

جای به کشور داخل در اما هستند خودشان محصوالت دامپینگ حال در روسیه و چین مانند کشورهایی حاضر حال کرد:در اظهار وی

عم ملی، کنندگان تولید از ازحمایت کارشناسی، غیر های العمل دستور و ها نامه آیین و مصوبات و الساعه خلق های بخشنامه صدور اًل

.داردصنعتوتولیدبراییریانبازتبعاتوباشدمییسکرایجادمصادیق

گذا قانون در رویه وحدت نیرورعدم وزارت سو یک از است، داشته پی در را مصوبات در تضاد صمت، و نفت ، نیرو وزارتخانه سه بین ی

ن نفت، وزارت مقابل طرف در و دارد درخواست را تولید حداکثر آن کنار در و جویی کهرصرفه است داده قرار تولید مبنای را آزاد گاز خ

گذا سیاست خم و پیچ این بردر وری،تولید ندارد اقتصادی صرفه اصفهان آهن ذوب در واقع به بخشزق و دارد قبولی قابل غیر یان
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بینند.میآسیبرویه،اینتبعبهجامعهمختلفهای

ب مگاوات هر تولید گفت:برای حدودررخصتی ساعت در گذا600تا500ق سرمایه یورو استرهزار نیاز سال سه زمان مدت در ی

بر بالغ اصفهان آهن ذوب نیر130همچنانکه چند این احداث برای یورو گذاومیلیون سرمایه گذشته در ظرفیترگاه با تواند می و کرده ی

گیرد.قرارتولیدمداردرکامل

گذا سرمایه این با اصفهان آهن کرد:ذوب نشان خاطر پایان در نیرروی ساخت برای که عظیم است،وی داده انجام گذشته در گاهها

نیر گاز تعرفه اعمال آنها، نیاز مورد آب تامین صورت ظرفیتودر با تولید مهیای پایدار، اولیه مواد تامین جمله از مشکالت حل و گاهی

د موضوع این که است آورکامل ارز و داخل بازار نیاز تامین برکنار تامین به صادرات محل از سراسری شبکه برای شرق این توسط کتری

شود.میمنجرنیز

)۰۰:۰۰-۰۱/۰۸/۲۳(ماستهمهافتخارباعثاصفهانآهنذوب:مشهدشهردار

همکا سند تامینر- شهری قطار خطوط ملی ایریل مهندس حضور با مشهد مشهدری شهر کالن شهردار ارجایی عبداهلل سید و اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی در22ج ماه آبان
.شدمنعقدشهراینیرشهردامحل

همکا سند این انعقاد آیین در رخصتی مهندس نیوز، ماین گزارش انقالبربه از پیش : گفت و پرداخت ایران در فوالد تولید روند به ی

.استیافتهافزایشتنمیلیونسیحدودبهمیزاناینانقالبازپسکهبودتنهزار500فقطایراندرفوالدتولیدمیزاناسالمی

ش این ، اصفهان آهن ذوب سهرمدیرعامل تولید با اکنون اصفهان آهن ذوب : افزود و کرد معرفی کشور فوالد صنعت بنیانگذار را کت

.کندمیشایانیکمککشوریرساختزتوسعهویزنوسابهخودتنیمیلیون

تامین با اصفهان آهن ذوب اینکه بیان با بزروی های پروژه جمهوریل آهن راه نارگ این توسه به اسالمی ،وی کرد کمک نیز گان

ش این : ساخت آورخاطرنشان فن انواعرکت ساخت حداقلری در شهرها کالن در مترو مسئولین سفارش با و دارد اختیار در را مترو یل

.دهدمیتحویلوکردهتولیدراآنهانیازموردیلرزمان

سبد اینکه بیان با آهن ذوب شرمدیرعامل این زودیریلی به : کرد تاکید ، شد خواهد تکمیل نزدیک آینده در سورکت نیاززیل مورد ن

شد.خواهدارائهیانرمشتبهوتولیدکیفیتباواستانداردصورتبهنیزکشوریلیرنقلوحملگانونا

ش این محصوالت کیفیت : گفت و پرداخت نیز اصفهان آهن ذوب محصوالت پایدار کیفیت به رخصتی اساسرمهندس بر کت

.استمستمریرامالمللیبینوملیاستانداردهای

مصرف میانگین و تولید رشد : گفت و دانست کشورها یافتگی توسعه نشانه را فوالد مصرف و تولید رشد اصفهان آهن ذوب مدیرعامل

تولید با نیز اصفهان آهن ذوب و است برخوردار مناسبی شتاب از ما کشور در خاص12فوالد محصوالت تولید سوی به جدید محصول

باشد.میمتکیخودکنانرکاتوانبهچیزهرازبیشمسیرایندرگمانبیکهاستکترحدرافزاارزشو

اینکه بیان با نیز مشهد کمترشهردار قیمت و باالتر کیفیت از اصفهان آهن ذوب در شده تولید برخوردارریل خارجی رقبای به نسبت ی

تامین : گفت ، مهمتراست از یکی شهریل قطار توسعه در موضوعات تولیدرین که بود مشهد راری مشکل این اصفهان آهن ذوب یل

.کردحل
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مشهد برای امر این : گفت است شهرها کالن های چالش و مباحث عمده از عمومی نقل و حمل که این بیان با ارجایی عبداهلل سید

.باشدمیبرخورداردوچندانیاهمیتازاستپذیررزواومسافرکهمقدس

شه قطار توسعه : افزود و کرد عنوان نقل و حمل در مردم نیاز از بخشی دهی سامان عامل را رانی اتوبوس ، مشهد بخشرشهردار ی

.کندمیتامیننیزرازوارومسافرانآسایشوبرطرفراشهروندانمشکالتازایعمده

شه قطار توسعه پروژه جهت ... و ها ایستگاه ها، تونل احداث از برداروی بهره و تکمیل برای : گفت و داد خبر مشهد پروژه،ری این از ی

از همکاراستفاده سند و دادیم قرار کار دستور در را ملی تامینریل شهرداری بین پروژه این نیاز مورد اصفهانریل آهن ذوب و مشهد ی

.رسیدامضابه

از استفاده و دیرباز از اصفهان آهن ذوب تاسیس که این بیان با ،رارجایی است افتخارآمیز ایرانی هر برای اخیر های سال در ملی یل

دا اصفهان آهن ذوب های توانمندی از که شناختی با : کرد کارتاکید که هستیم مطمئن ، شریم این متخصص و توانمند بارکنان کت

.کردخواهندنیازبیهامکانیزمگونهاینوارداتازراکشور،یلیرگانونایرراهبقطعاتوتجهیزاتسایرساخت

توقع تجهیزات این تولید برای اصفهان آهن ذوب مجموعه از اینکه به اشاره با مشهد دازشهردار میریادی اعالم افتخار با : گفت ، یم

نا نیاز مورد تجهیزات ساخت توان اصفهان آهن ذوب کهرگانوکنم چرا دارد را کشور استانداردهایریلی رعایت با اصفهان آهن ذوب یل

.شودمیعرضهیانرمشتبهوتولیدجهانیکیفیتباوسختگیرانه

)۱۱:۱۸-۰۱/۰۸/۰۹(اصفهانآهنذوببلندکورههایدریژانرمصرفکاهشوتولیدافزایش

بعض24معدن داخلی، زغال ویژه به کمبودها همه وجود جا:با سال اول ماهه شش دانه،در درشت آهن سنگ و خارجی کک کوردریرًا

س1494270تولید مختلف کادرهای کوشش و تالش با مذاب چدن کارتن تکنسینها، فورمنها، مهندسی، همچنینرپرستی، و گران

ورهمکا رسید ثبت به کارخانه مختلف بخشهای میزانری به که گذشته سال ماهه شش قبلی شش1355768کورد این طی بود، تن

شد.شکستهماهه

این خصوص در اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش تولید معاون گلی مصرفرشهرام کاهش جهت گرفته صورت های فعالیت و کورد

جاژانر سال اول ماهه شش در گفت: بلندری کوره در شده مصرف کک مجموع سه772ی در مجموع در که بوده تن دو و هفتاد و هزار

چدن تن یک هر ازای به کارخانه بلند و517کوره دانه درشت کک مقداررکیلو این از که دانه کک504یز چدن تن یک ازای به گرم کیلو

است.شدهمصرفدانهیزرککچدنتنیکازایبهگرموکیل13ودانهدانهدرشت

شده مصرف گندله کل نیز کارخانه بلند کوره سه دار آهن مواد بخش در : کرد بیان و628وی وآتن،649هزار میلیون یک 466گلومره

و دانه322هزار درشت آهن سنگ و352تن، میزان788هزار به نیز دار منگنز آهن سنگ و و38تن کوارت967هزار سنگ یتزتن

است.شدهمصرفماههششتولیدتحققبرایتن9251دانهدرشتمنگنزوسنگتن6069

کا در کرد: اضافه اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش تولید خوبیرمعاون فعالیت نیز تولید از میزان این تحقق برای سرباره جنبی گاه

در شده تولید سرباره میزان که ای گونه به داشت به6وجود و564322ماه کاهش378تن که رسید چدن تن یک ازای به 4.5کیلو

کا در و دهد می رانشان چدنردرصدی بلندزیرگاه کوره بخش تولید110ی چدن شمش ماهه شش این در تن پانزده ششصد و هزار
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است.شده

انر مصرف که سوال این به پاسخ در امسالژوی گفت: نیز است بوده چگونه قبل سال مشابه مدت به نسبت بلند کوره سه در 12.22ی

دهد.مینشانرادرصدی1.13کاهشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهداشتیمیژانرمصرفچدنتنیکازایبهگیگاژول

شانهس محمدرضا ادامه تشردر در نیز دو شماره بلند کوره جارپرست سال اول ماه شش طی کوره این عملکرد کرد:ریح عنوان 575ی

و ه16هزار کاهش منظور به است شده تولید چدن متالورزتن کک مصرف ها، (ژینه کک از بیشتر استفاده با نیز پلت20-30ی و (

رود.میشماربهگیربزدستاوردکهاسترسیدهچدنتنهرازایبهگرمکیلو482.2بهخشکککمصرفوداشتهخوبیکاهش

جا سال اول ماهه شش در کک مصرف کاهش منظور به افزود: طبیعیروی گاز افزایش34ی،مصرف چدن تن یک ازای به مکعب متر

گی بهره داده، افزایش را دار آهن بار عیار که گندله از استفاده است، ککریافته از میزانری به چدن،وکیل17.4یزه تن یک ازای به گرم

تو میزانزبهبود به کوره گاز شیمیایی بهره افزایش نتیجه در و بلند کوره در بار و4.6یع داشت افزایش قبل سال به نسبت درصد

ب کک کا5.8گشتیرهمچنین خالقیت و تالش،کوشش ثمره دستاوردها این همه که است داشته کاهش بلندردرصد کوره بخش کنان

است.کارخانهمختلفهایقسمتسایرو

تصرس دو شماره بلند کوره سورپرست فورم اختالل با قبل های سال در : کرد اولزیح ماهه شش در موضوع این که بودیم مواجه ی

است.یافتهکاهشقبلسنواتبهنسبتدرصد65حدودیرجاسال

جا سال اول ماهه شش طی دو شماره بلند کوره عملکرد از بحمداله داشت: اظهار شانه کاررمحمدرضا جای هنوز اما هستم راضی ی

بعضزبسیار یا چدن جذب عدم از حاصل ای برنامه غیر توقفات مانندکاهش عواملی و دارد وجود موادیادی در کمی و کیفی نوسان ًا

کا انگیزه تقویت دیگر مهم نکته است. موثر بسیار تولید افزایش در جملهراولیه از که است بیشتر کوشش و تالش راستای در کنان

رود.میشماربهبخشایندرکنانرکاراندمانافزایشعواملینرمهمت

س اسدی شمارهرمحسن بلند کوره سال3پرست اول ماهه شش تولید گفت: میزان1401نیز به سه شماره بلند بود634464/6کوره تن

سال مشابه مدت به نسبت ازاء10افزایش1400که به خشک کک مصرف تولید، در افزایش بر عالوه . است داشته تولید در درصدی

سال اول ماهه شش در چدن تن قبل1401یک سال مشابه مدت به نسبت اول7، ماهه شش در همچنین است. داشته کاهش درصد

است.بودههمراهدرصدی56کاهشباقبلسالمشابهبهنسبتاست،کهبودهعدد18دمشیهایفورمسوختگیتعداد1401سال

جا سال اول ماهه شش در تولیدی کک کمبود به توجه با افزود: میانگینروی طور به صورتیرکک10kg/THMی در شد استفاده یزه

است.بودهصفرقبلسالمشابهمدتدرمعدنیمادهاینازاستفادهکه

شدکشورازارزیوروهزار330خروجی،مانعزساککهایدوراسیونیزسابومی:اصفهانآهنذوبتالشگرانهمتبه
)۰۱/۰۸/۱۷-۱۱:۲۱(

با24معدن درب و تخلیه های ماشین های مدیز:دوراسیون در حساس قطعات جمله از شماررکن به شیمیایی مواد و کک تولیدات یت

تح اما شوند تامین خارجی کشورهای از بود مقرر گذشته های سال در که روند هارمی دیم راه ذوبرَسد شدند. تجهیزات این یافت

همکا با همت بلند های شرآهنی از یکی راری تجهیزات این خویش تجربه و دانش ، اراده گوهر با دیگر، بار داخلی توانمند های کت

اصفهانآهنذوببلندههایکوردریانرژمصرفکاهشوتولیدایشافز:24معدن|خبرخبرادامهادامه
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حدود سا550در بومی سال نیم و یک حدود طی و نموده طراحی نقشه بززشیت دستاورد این کردند. ازری چند تنی با گفتگو در گ

است.شدهدادهقرارکنکاشموردعرصهاینتالشگران

ت خرمحمدحسین مدیر ارکان و روسیه جنگ شروع با : گفت اصفهان آهن ذوب تجهیزات اقالموید تهیه در هایی محدودیت کراین،

است.آمدهوجودبهکشوربرایقرشکوبلازخاص

ا کشور : افزود انرووی کمبود ، شده مواجه آن با که جنگ مشکالت دلیل به نیز ساختژکراین بر موضوع این که کند می تجربه را ی

است.داشتهمستقیمتاثیرنیزآنهاتحویلوقطعات

دادیمقرارهدفیرجاسالدررادرصدیپنجیزسابومی

خ سارمدیر بومی که خبر این اعالم با اصفهان آهن ذوب تجهیزات قب5یزید که کاالهایی خادرصدی از شد،ازراًل می تامین کشور از ج

مهمت مدیرجمله این اهداف جارین سال در تصریت است، ساری بومی شرایط این در : کرد کشورمانزیح داخل در تجهیزات و قطعات ی

شود.میدنبالجدیتبانیزاصفهانآهنذوبدررویکرداینواستیافتهاهمیتپیشازبیش

س رفیعی خرمسعود مدیرپرست این در ساخت قطعات داخلرید در آنها ساخت امکان که تجهیزاتی و قطعات : کرد اضافه نیز یت

گیرد.میانجامادارهاینیقرطازآنهایزسابومییرپیگیندارد،وجودکشورازجرخاازشانتامینیاوکارخانه

کر منظور بدین : افزود برداووی فرایندرکی سپس و شده انجام کننده درخواست قسمت فنی دفتر توسط تجهیزات از نقشه تهیه و ی

گردید.آغازیترمدیاینتوسطضوابطبامنتخب،مطابقداخلیتوانمندکترشیقرطازآنساخت

خرس شرپرست ساخت قطعات تصرید بارکت درب های ماشین های دوراسیون ساخت خصوص در : کرد سالزیح در نیز تخلیه و کن

خ91 پیگیردرخواست آن خارجی برید طی لذا نشد میسر تجهیزات این واردات که گردید مدیرگزاری با مستمر جلسات تولیداتری یت

ش توسط سال، نیم و یک زمان مدت در تجهیز دو این شیمیایی، مواد و سارکک ماشین مدیزکت این به و شد ساخته اصفهان یتری

گردید.تحویل

شدکشورازارز،یوروهزار330خروجمانعکهیزسابومی

ه با و کشور داخل در تجهیزات این : گفت برزرفیعی بالغ ای حدودرمیلیارد30ینه لذا و شدند ساخته ازیال ارز330ًا خروج یورو هزار

آمد.بعملیرگیوجلکشوراز

باز کاردان بهرامی رضا مدیراحمد در خرگانی شریت تجهیزات هرید برآورد فنی، های بررسی از پس : گفت نیز همچنینزکت و ینه

ش از ها، نقشه همکارتکمیل سابقه که داخلی توانمند های ازرکت بازدید از پس و آمد بعمل دعوت داشتند، اصفهان آهن ذوب با ی

شد.گزارربمناقصهوگردیداخذپشنهادات،آنهاشرایطبررسیومحل

ب مناقصه طی در : داشت اظهار شربهرامی شده، سارگزار ماشین هازکت دوراسیون این ساخت و گردید اعالم برنده عنوان به اصفهان ی

گرفت.عهدهبررا

س محمدی جان رضا واحدرحسن حدود2پرست اینکه به توجه با : داشت اظهار نیز کک بات10تولید عمر از برخی3یرسال گذرد، می

های توقف دلیل این به و شدند استهالک دچار قسمت این تجهیزات کهزاز بودیم شاهد را کیفیریادی و کمی افت مانند هایی یسک

داشت.پیدرراتجهیزاتتعمیراتهایبرنامهگرفتنقرارالشعاعتحتوتولید

مدی کمک به : افزود ساروی محوطه ساختمان، و راه نت و مکانیک نت های نیززیت و گرفت انجام ها دوراسیون این تعویض برای ی

شد.تهیهتجهیزاتازالزمهاینقشهویربرداکیوکر

کشورازارزیوروارهز330خروجی،مانعسازککهایاسیوندوریسازبومی:اصفهانآهنذوبانتالشگرهمتبه:24معدن|خبرخبرادامهادامه
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شدانجامتوقفبدونها،دوراسیونیزانداراهوتعویض

واحدرس ش2پرست در کک اندارتولید راه و تعویض عملیات طول در : کرد نشان خاطر درزکت توقفی گونه هیچ ها، دوراسیون این ی

بات کک مکانیک،بر3یرتولید همکاران از لذا و نداد مدیرخ همچنین و تکنولوژ و راهبرق زمینهریت این در که سنگین آالت ماشین و ی

نمایم.میقدردانیوتشکرداشتند،خوبیبسیاریرهمکا

اسکند مدیریوسف مکانیک تجهیزات معاون انداری راه از پس : گفت نیز شیمیایی مواد و کک تولیدات باتزیت شمارهری همت3ی به

سال در اصفهان آهن ذوب نگهدا91تالشگران و تعمیرات انجام به نیاز دلیل به تولید فرآیند تداوم فراوانیر، های چالش با تجهیزات از ی

بود.مواجهحساسقطعاتجهتتعمیراتیهایفرمپلتبینیپیشعدموفنیکرمداورزرو،نقشهقطعاتوجودعدمجملهاز

ش ادامه در : افزود اروی تحوکت دلیل به فسخرکراینی طرفه یک صورت به را قرارداد و زد باز سر تجهیزات این ساخت تعهدات از ها یم

نمود.

مدی تجهیزات هررمعاون متوسط طور به قطعه این : داد ادامه شیمیایی مواد و کک تولیدات بات15یت های سلول درب یکبار یردقیقه

ش از یکی توسط اقدام این که داشت تعویض به نیاز سالیان این طی لذا و کند می بسته و باز گرفتررا انجام داخلی توانمند های کت

گردید.یزانداراهونصبیرجاسالمهرماهدرروزشبانههشتطیو

)۱۵:۱۱-۰۱/۰۸/۰۴(خالقایدههایبراییستبومیزبنیان؛دانشکتهایرشبهذوبآهنرویکرد

“ش است: معتقد اصفهان ذوبآهن توسعه و تحقیق فنآورمدیر رویکرد با دانشبنیان شاخصهارکتهای بهبود و اقتصادمحور یمحور،

بخش نمودن برطرف و مشکالت حل امکان موجود، توانمندیهای و ظرفیتها به توجه با اقتصادی و صنعتی علمی، حوزههای در

هستند.دارارایژانرهایچالشویژهبهومعدنیصنایعفنآورانهنیازهایازگیربز

شی آهن،رمرتضی ذوب در که دارد تاکید سرمایهگذازینپرور برای بخشخصوصی در الزم انگیزههای که شده ایجاد بومی برریست ی

نامگذا با میکند: ایجاد را خالقانه ایدههای شرروی از حمایت بهعنوان سال عنوان همراهیری و حضور شاهد دانشبنیان، کتهای

بز بنگاههای سوی از اساسرخوبی اما هستیم. حوزه این در معدنی و صنعتی شگ از حمایت و شدن دانشبنیان چرا کتهایرًا

دارد؟ضرورتگربزصنایعبرایدانشبنیان

و اختراعات گسترش و ثروت،تحقق و علم افزایی دانشمحور،هم اقتصاد توسعه هدف با دانشبنیان فعالیتهای اینکه به توجه با

تجارنوآو و اقتصادی و علمی های ساری شزی در امر این و میپذیرد انجام اختراعات نتایج خلقری در اقتصادی بنگاههای و کتها

ارزش ایجاد و ویژه حمایتهای کسب زمینهساز مسیر این در گرفتن قرار اینکه به نظر همچنین دارد، بهسزائی نقش ثروت و ارزش

همکارآف و شدن دانشبنیان شد، خواهد مضاعف شرینی با سازنده تعامل و وری تولیدات کردن کاربردی منظور به دانشبنیان کتهای

است.برخوردارویژهایضرورتازگربزصنایعبراییربهرهوافزایش

استرات به باتوجه صنایعمعدنی، و فوالد صنعت در دانشبنیان اکوسیستم عمقدهی و راهبردهایتوسعه شژبرای هر شیوههایری کت

کا به اول، کرد: اشاره موارد این به توان می مجموع در اما شود، می لحاظ پیادهسارگیرمختلفی و نوآوزی فرآیندهای زمینهری در ی

شکلگی در تسهیل دوم، خدمات؛ توسعه و نوپا کارهای و کسب فضای توسعه فرآیند، محصول، همکارتوسعه جدید الگوی بینری ی
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شرش و پژوهشی علمی، مراکز و نوآورکت توسعه سند و برنامه تدوین سوم، دانشبنیان؛ شرکتهای بسترساری چهارم، مناسبزکت؛ ی

فنآو مالکیت حق ایجاد زمینهساربرای و شزی تبدیل برای شری به فنآورکت صاحب و پیشرو شناسایی،رکت پنجم، دانشبنیان؛ یهای

شزار نیازهای با همسو دانشبنیان، و نوآورانه ایدههای پرورش و تجاریابی از استفاده با سارکت بزی ایدههای پیشنهادهایزگری و یده

د کارآفرفنی توسعه جهت الزم امکانات و شرایط تامین ششم، شده؛ طریافت از ارزش خلق و داخلیرینی توان بر تکیه با دانش تولید یق

سازمان؛ازجرخانخبگانوکترش

نوآو فرآیندهای با مرتبط ظرفیتهای از باراستفاده همواره دارند، دانشبنیان فعالیتهای عملکرد اساس و پایه که یسکهایری

ح موانع از یکی عنوان به خود این که است مواجه اینرباالیی هرچه رو این از آید. می شمار به مسیر این در کاهشرکت یسکها

سرمایهگذا نگهداشت و حفظ از بخشی اطمینان و شد.ریافته خواهد تامین بیشتر منافع به دستیابی امکان یابد، افزایش راه این در ی

سرمایهگذا خطرصندوق و خصوصی موثرتری از یکی جذابترپذیر، و استفادهرین مسیر در نیاز مورد سرمایههای تامین در روشها ین

پیادهسا نوآوزو نظام همکاری در شری با بزری صنایع عنایت و توجه مورد رو این از که است دانشبنیان صنایعرکتهای ویژه به گ،

است.گرفتهقرارمعدنی

ای مشاوره و تخصصی خدمات ارایه کاربردی، تحقیقات فناو(انجام یا محصوالت تولید فنی)، و علمی،تحقیقاتی یرخدمات

فناو آفرنوین(توسعه کار توسعه خدمات ارایه ازری)، جدید، کار و کسب توسعه و باالتر افزوده ارزش با و جدید محصول توسعه ینی،

دهند.ارایهمعدنیوفوالدیصنایعبهتوانندمیبنیاندانشهایکترشکههستندخدماتیجمله

نوآو مفهوم و ذات به توجه نوآوربا مراحل در اینکه به نظر و دانشبنیان فرآیندهای با آن ویژه ارتباط و توسعهری به ویژهای نگاه ی

کا فرآیندهای بهبود و جدید محصوالت تولید موضوع به توجه راستای در همچنین است، شده کار و کسب تکنولورفضای در یژی

ش در سرمایهگذارتولید راستای در گستردهای مطالعات و بررسیها انجام به نسبت اصفهان، ذوبآهن سهامی محصوالترکت تولید و ی

تم و کار و کسب فضای توسعه راستای در همچنین است. شده اقدام خاص مصارف با لولهها نظیر فعلی، تولیدات از بررمتفاوت کز

هرمدی انرزیت حاملهای مصارف کاهش جهت در بررسیهایی و مطالعات کاژینهها، برنامه در شری اصفهانری ذوبآهن سهامی کت

است.گرفتهقرار

مدی کنار در مستقل ساختار تعرایجاد و توسعه و تحقیق شهریت ها، دانشگاه علمی هیات ترغیب جهت هایی فعالیت و نیازها کریف

پا فناورها، و علم مراکز و تجارک صنعت، نیاز رفع جهت در بیشتر های فعالیت برای پژوهشی واحدهای و ساری هایزی یافته ی

ش جذب خصوص در که است اقداماتی جمله از مالیاتی معافیت های ظرفیت از استفاده کاررپژوهشی، دستور در بنیان دانش های کت

خصوص این در است. گرفته سرمایهگذازقرار منظور به خصوصی بخش در الزم انگیزههای که است شده ایجاد بومی رویریست بر ی

میکند.ایجادراخالقانهایدههای

ش قطع، طور فنآوربه رویکرد با دانشبنیان اقتصادیرکتهای و صنعتی علمی، حوزههای در شاخصها بهبود و محور اقتصاد محور، ی

بز بخش کردن برطرف و حل امکان موجود، توانمندیهای و ظرفیتها به توجه ویژهربا به و معدنی صنایع فنآورانه نیازهای از گی

رسد.مینظربهیرضروبنیاندانشهایکترشازمالیهایحمایتراستاایندرهستند.دارارایژانرهایچالش

ایراسینمنبع:

بیشتر:مطالعهی

ی:زکرمدفتر
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4طبقه،20پالکوطنی،کوچهحسینی،خیابانبهشتی،شهیدخیابانآباد،عباستهران،

پستی:کد

1577815331

رسانه:دفترباتماس

88531328

رسانه:مدیرمسئولباتماس

09383636097

نوآو اختصاصی رسانه تنها مدیا»، «معدن برند با معدن» «نوآوران رسانهای فناورگروه و معدنیری صنایع و معدن حوزه نوین یهای

است.فعالیتحالدر88190مجوزشناسهومطبوعاتبرنظارتهیئتازمجوزباکهاست

ه و است مدیا» «معدن برند با معدن» «نوآوران ای رسانه گروه به متعلق سایت این حقوق ذکررتمامی با آن، محتوای از استفاده گونه

استبالمانعمنبع

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۲۹-۰۱/۰۸/۰۹(اصفهانآهنذوبهایبلندکورهدریژانرمصرفکاهشوتولیدافزایش

بعض داخلی، زغال ویژه به کمبودها همه وجود جابا سال اول ماهه شش دانه،در درشت آهن سنگ و خارجی کک تولیدریرًا کورد

س1494270 مختلف کادرهای کوشش و تالش با مذاب چدن ها،کارتن ها،تکنسین همکارپرستی،مهندسی،فورمن همچنین و یرگران

و رسید ثبت به کارخانه مختلف های میزانربخش به که گذشته سال ماهه شش قبلی ماهه1355768کورد شش این طی بود، تن

شد.شکسته

این خصوص در اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش تولید معاون گلی مصرفرشهرام کاهش جهت گرفته صورت های فعالیت و کورد

جاژانر سال اول ماهه شش در گفت: بلندری کوره در شده مصرف کک مجموع سه772ی در مجموع در که بوده تن دو و هفتاد و هزار

چدن تن یک هر ازای به کارخانه بلند و517کوره دانه درشت کک مقداررکیلو این از که دانه کک504یز چدن تن یک ازای به گرم کیلو

است.شدهمصرفدانهیزرککچدنتنیکازایبهگرموکیل13ودانهدانهدرشت

شده مصرف گندله کل نیز کارخانه بلند کوره سه دار آهن مواد بخش در : کرد بیان و628وی وآتن،649هزار میلیون یک 466گلومره

و دانه322هزار درشت آهن سنگ و352تن، میزان788هزار به نیز دار منگنز آهن سنگ و و38تن کوارت967هزار سنگ یتزتن

است.شدهمصرفماههششتولیدتحققبرایتن9251دانهدرشتمنگنزوسنگتن6069

کا در : کرد اضافه اصفهان آهن ذوب بلند کوره بخش تولید خوبیرمعاون فعالیت نیز تولید از میزان این تحقق برای سرباره جنبی گاه

در شده تولید سرباره میزان که ای گونه به داشت به6وجود و564322ماه کاهش378تن که رسید چدن تن یک ازای به 4.5کیلو

کا در و دهد می رانشان چدنردرصدی بلندزیرگاه کوره بخش تولید110ی چدن شمش ماهه شش این در تن پانزده ششصد و هزار

خالقایدههایایبریستبومیزبنیان؛دانشکتهایشربهذوبآهندرویکرمدیا:معدن|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه
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.استشده

انر مصرف که سوال این به پاسخ در امسالژوی گفت: نیز است بوده چگونه قبل سال مشابه مدت به نسبت بلند کوره سه در 12.22ی

دهد.مینشانرادرصدی1.13کاهشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهداشتیمیژانرمصرفچدنتنیکازایبهگیگاژول

س شانه محمدرضا ادامه تشردر در نیز دو شماره بلند کوره جارپرست سال اول ماه شش طی کوره این عملکرد کرد:ریح عنوان 575ی

و ه16هزار کاهش منظور به است شده تولید چدن متالورزتن کک مصرف ها، (ژینه کک از بیشتر استفاده با نیز پلت20-30ی و (

رود.میشماربهگیربزدستاوردکهاسترسیدهچدنتنهرازایبهگرمکیلو482.2بهخشکککمصرفوداشتهخوبیکاهش

جا سال اول ماهه شش در کک مصرف کاهش منظور به افزود: طبیعیروی گاز افزایش34ی،مصرف چدن تن یک ازای به مکعب متر

گی بهره داده، افزایش را دار آهن بار عیار که گندله از استفاده است، ککریافته از میزانری به چدن،وکیل17.4یزه تن یک ازای به گرم

تو میزانزبهبود به کوره گاز شیمیایی بهره افزایش نتیجه در و بلند کوره در بار و4.6یع داشت افزایش قبل سال به نسبت درصد

ب کک کا5.8گشتیرهمچنین خالقیت و تالش،کوشش ثمره دستاوردها این همه که است داشته کاهش بلندردرصد کوره بخش کنان

است.کارخانهمختلفهایقسمتسایرو

تصرس دو شماره بلند کوره سورپرست فورم اختالل با قبل های سال در : کرد اولزیح ماهه شش در موضوع این که بودیم مواجه ی

است.یافتهکاهشقبلسنواتبهنسبتدرصد65حدودیرجاسال

جا سال اول ماهه شش طی دو شماره بلند کوره عملکرد از بحمداله داشت: اظهار شانه کاررمحمدرضا جای هنوز اما هستم راضی ی

بعضزبسیار یا چدن جذب عدم از حاصل ای برنامه غیر توقفات مانندکاهش عواملی و دارد وجود موادیادی در کمی و کیفی نوسان ًا

کا انگیزه تقویت دیگر مهم نکته است. موثر بسیار تولید افزایش در جملهراولیه از که است بیشتر کوشش و تالش راستای در کنان

رود.میشماربهبخشایندرکنانرکاراندمانافزایشعواملینرمهمت

س اسدی شمارهرمحسن بلند کوره سال3پرست اول ماهه شش تولید گفت: میزان1401نیز به سه شماره بلند بود634464/6کوره تن

سال مشابه مدت به نسبت ازاء10افزایش1400که به خشک کک مصرف تولید، در افزایش بر عالوه . است داشته تولید در درصدی

سال اول ماهه شش در چدن تن قبل1401یک سال مشابه مدت به نسبت اول7، ماهه شش در همچنین است. داشته کاهش درصد

است.بودههمراهدرصدی56کاهشباقبلسالمشابهبهنسبتاست،کهبودهعدد18دمشیهایفورمسوختگیتعداد1401سال

جا سال اول ماهه شش در تولیدی کک کمبود به توجه با افزود: میانگینروی طور به صورتیرکک10kg/THMی در شد استفاده یزه

است.بودهصفرقبلسالمشابهمدتدرمعدنیمادهاینازاستفادهکه

اصفهانآهنذوبکترشعمویروابطمنبع:

بیشتر:مطالعهی

ی:زکرمدفتر
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رسانه:مدیرمسئولباتماس

09383636097

نوآو اختصاصی رسانه تنها مدیا»، «معدن برند با معدن» «نوآوران رسانهای فناورگروه و معدنیری صنایع و معدن حوزه نوین یهای

است.فعالیتحالدر88190مجوزشناسهومطبوعاتبرنظارتهیئتازمجوزباکهاست

ه و است مدیا» «معدن برند با معدن» «نوآوران ای رسانه گروه به متعلق سایت این حقوق ذکررتمامی با آن، محتوای از استفاده گونه

استبالمانعمنبع

)۱۶:۵۰-۰۱/۰۸/۱۵(کندمیاصالحرایرقیمتگذامعیوبچرخهکاالبورسکرد؛عنواناصفهانآهنذوبمدیرعامل

قیمتگذا نظام زدن کنار در تاکید با فوالدی محصوالت تولیدکننده بنگاههای از یکی عنوان به اصفهان آهن ذوب دستورمدیرعامل وجهری هیچ به فوالدیها دیدگاه میکند: تاکید ی،
ن شدن منطقی دنبال به تنها و نیست و نبوده غیرمنطقی منافع کسب یا فروشی بارگران دارد تالش کاال بورس راستا همین در است. مسئله این به اصالحی نگاه و فروش خهای

کرد.اصالحعادالنههایقیمتکشفسمتبهرایردستویرگذاقیمتمعیوبچرخهتوانمیمسیراینازکهکندمنطقیومنصفانهراقیمتهاتقاضا،وعرضهکاروسازازاستفاده

گذارای قیمت به نسبت بنگاهها دیدگاه درباره اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی، دستورج بایدری کاالها، قیمت حوزه در گفت: ی

طو به شود نگاه آن به بینانه واقع و جامع صورت کامالربه ها قیمت روند بر گذار سیاست کامل و دقیق نظارت با ها فوالدی ما یکه

کند.میسختتولیدبرایراکاریردستویرگذاقیمتاماهستیمموافق

ش که همانطور افزود: نررخصتی با را خود اولیه مواد فوالدی خرکتهای رقابتی باریدارخهای را نهایی محصول بتوانند باید میکنند، ی

بفروشند.تقاضاوعرضهبراساسورقابتیقیمت

باید افزوده ارزش این و هستند جامعه و کنندگان مصرف برای ویژه افزوده ارزش با محصولهایی فوالدی مقاطع کرد: خاطرنشان وی

میکند.ایجادمشکلتولیدارزشزنجیرهدرصورتاینغیردرگردد،ربتولیدکنندهبه

ساز فعلی، شرایط در رخصتی گفته منافعوبه کسب یا فروشی گران وجه هیچ به فوالدیها دیدگاه شود. منطقی باید قیمتها تعیین کار

است.مسئلهاینبهاصالحینگاهوفروشخهایرنشدنمنطقیدنبالبهتنهاونیستونبودهغیرمنطقی

قیمتگذا رفتن کنار در کاال بورس نقش خصوص در دستوروی سازری از استفاده با دارد تالش کاال بورس کرد: عنوان ووی عرضه کار

گذا قیمت معیوب چرخه توان می مسیر این از که کند منطقی و منصفانه را قیمتها دستورتقاضا، هایری قیمت کشف سمت به را ی

کرد.اصالحعادالنه

کاالخبرمنبع:

اصفهانآهنذوبهایبلندهکوردریانرژمصرفکاهشوتولیدایشافزمدیا:معدن|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۰۴-۰۱/۰۸/۱۱(یرمعدنکاکتهایرشبایرهمکاجهتاصفهانآهنذوبآمادگی

خب شرپایگاه امور معاون طالبیان مهدی -سید نیوز معدن بهرهوری بنیاد هیاترکتهای و رضوی توسعه و عمران موسسه مدیرعامل قربانی مهدی و رضوی قدس آستان موقوفات ی
ای با و بازدید تولید خط از اصفهان آهن ذوب در حضور با بازارهمراه معاون کرمی بهزاد مدیرعامل، رخصتی شرج عمومی روابط مدیر سرال حمید و فروش و درریابی و دیدار کت

کردند.گفتگومجموعهدوهریروبهرهافزایشجهتدربیشتریرهمکاوتعاملخصوص

ش امور معاون طالبیان مهدی -سید نیوز معدن گزارش بهرهوربه بنیاد مدیرعاملرکتهای قربانی مهدی و رضوی قدس آستان موقوفات ی

ای با و بازدید تولید خط از اصفهان آهن ذوب در حضور با همراه هیات و رضوی توسعه و عمران بهزادرموسسه مدیرعامل، رخصتی ج

بازا معاون شرکرمی عمومی روابط مدیر سرال حمید و فروش و همکاریابی و تعامل خصوص در و دیدار افزایشرکت جهت در بیشتر ی

کردند.گفتگومجموعهدوهریروبهره

بردا بهره و اکتشاف امر در اصفهان آهن ذوب های توانایی به اشاره با آهنررخصتی ذوب گذشته های سال در گفت: کشور معادن از ی

برخوردا با شراصفهان این در تولید و بود کامل تولید زنجیره دارای معدن، از بدلیلری اکنون هم ولی شد می انجام دغدغه بدون کت

است.شدهمواجهمشکلباتولیدوشدهقطعزنجیرهایناشتباهتصمیماتبرخی

ش با تا دارد آمادگی اصفهان آهن ذوب شد: آور یاد کاروی معدن زمینه در که های همکارکت دارند فعالیت آستانری و باشد داشته ی

دارد.رایرهمکااینپتانسیلرضویقدس

ش کارمدیرعامل معدن اینکه به اشاره با جدارکت اصفهان آهن ذوب از کشور معادن گفت: است شده آغاز آهن ذوب تولد با کشور در ی

استرات که کنون هم و تولیدژنیستند با آهن ذوب محصوالت12ی تولید و محصول تنوع افزایش مبنای بر ماه بهمن از جدید محصول

شوند.مندبهرهسیاستاینازخودحمایتباتوانندمینیزکشورمعادنگرفته،شکلافزاارزش

است زبانزد اصفهان آهن ذوب محصوالت کیفیت که کنونی شرایط در افزود: و دانست ملی را خود تولیدات در آهن ذوب تفکر وی

باشد.مشکالتازرفتبرونهایراهازیکیتواندمیصادرات

همکا توسعه به طالبیان مهدی شرسید گفت: و کرد اشاره رضوی قدس آستان و اصفهان آهن ذوب بین رضویری توسعه و عمران کت

ش از میریکی و دارد را صنعتی و معدنی عمرانی، کارهای برای مناسبی بسیار ظرفیت که است رضوی قدس آستان در جدید های کت

باشد.یروبهرهافزایشجهتدرمجموعهدوهربیشترتعامالتبرایمناسبیبسیاربسترتواند

بردا بهره و اکتشاف حوزه در اصفهان آهن ذوب پتانسیل به دلیلروی به رضوی قدس آستان گفت: و کرد اشاره کشور معادن از ی

همکا تواند می سنگان و خواف معادن به بردارنزدیکی بهره حوزه در خوبی اینری است امید که باشد داشته اصفهان آهن ذوب با ی

گردد.محققزودترچههریرهمکا

https://www.madannews.com/Fa/News/628515/

درآمدنیوزیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۵:۲۵-۰۱/۰۸/۲۹(استکشورسرآمدبسیجی،فرهنگلحاظبهاصفهانآهنذوب

خب بسیجرپایگاه هفته گرامیداشت مناسبت به اصفهان آهن ذوب گمنام شهدای مزار افشانی عطر و روبی غبار -آیین نیوز معدن سپاه29ی فرمانده خدامیان سرهنگ حضور با ماه آبان
شد.گزارربآهنذوببسیجیانوکنانرکامسئولین،ازجمعیوتندگویانشهیدبسیجفرماندهیرمختاسرهنگاسالمی،تبلیغاتهماهنگیمسئولرهبراهللآیتلنجان،ناحیه

بسیج هفته گرامیداشت مناسبت به اصفهان آهن ذوب گمنام شهدای مزار افشانی عطر و روبی غبار -آیین نیوز معدن گزارش آبان29به

مختا سرهنگ اسالمی، تبلیغات هماهنگی مسئول رهبر اهلل آیت لنجان، ناحیه سپاه فرمانده خدامیان سرهنگ حضور با فرماندهرماه ی

شد.گزارربآهنذوببسیجیانوکنانرکامسئولین،ازجمعیوتندگویانشهیدبسیج

امنیت مدافع و حرم مدافع مقدس، دفاع اسالمی، انقالب گرانقدر شهدای یاد گرامیداشت ضمن آیین این در لنجان ناحیه سپاه فرمانده

ب جان بسیجیان و والیتمدار مردم این وجود با و است شده حفظ شهادت و ایثار با کشور این گزندیرگفت: تواند نمی قدرتی هیچ کف،

کند.وارداسالمییرجمهومقدسنظامبه

مجتمع این درخشان سابقه گفت: و دانست کشور و استان سرآمد بسیجی فرهنگ لحاظ به را اصفهان آهن ذوب خدامیان سرهنگ

پیرو در صنعتی سازعظیم نهادینه و جبهه به مقدس دفاع دوران در نیرو اعزام و تجهیزاتی پشتیبانی اسالمی، انقالب ایثارزی فرهنگ ی

اند.ایستادهنظاموانقالبپایهموارهصنعتیعظیممجتمعاینتالشگرانکهدهدمینشانشهادت،و

انگی فتنه لنجان، ناحیه سپاه برایزفرمانده گفت: و دانست همگان برای الهی آزمایش یک را ایران علیه دشمنان کنونی توطئه و ی

رهب معظم مقام از پیروی با و باشیم شهدا رو دنباله باید آزمایش این در اینرسربلندی در خود اهداف به دشمن که ندهیم اجازه ی،

برسد.مقدسخاک

مردم جان و امنیت و کند می توهین ما مقدسات به زند، می آتش را مساجد و آمده میدان به عیان صورت به دشمن امروز افزود: وی

کند.گیرزمینراکشوراینتااستگرفتهنشانهرا

خاموش دهان با را خدا نور خواهد می و است ایستاده فقیه والیت مقابل توان تمام با دشمن داشت: اظهار لنجان ناحیه سپاه فرمانده

شود.مینابودخود،یزانگیفتنهایندرواستمغلوبالبتهکهکند

نشویم.جرخاوالیتخطازوباشیمآنهاپیروکهاستاینگرانقدرشهدایبامیثاقتجدیدینربهتافزود:خدامیانسرهنگ

از بسیج تا29هفته و شده آغاز ماه عطرافشانی5آبان و روبی غبار جمله از مختلف های برنامه مناسبت، همین به و دارد ادامه آذرماه

شود.میگزاررباصفهانآهنذوبدرو...ورزشیمسابقاتشهدا،یادمان

https://www.madannews.com/Fa/News/628808/

پولیتجارت،واقتصادبورس،رصدبازار،افقاقتصادی،صفحهنیوز،طالسرعت،عصراقتصادی،رصداقتصاد،وشمانیوز،شمامعدن،دنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع
اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماناقتصادی/خطورزشی،رصدمالی،
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)۱۵:۱۳-۰۱/۰۸/۱۰(صادراتیبازاردر"ذوب"ماهانهدرآمدافزایش

بود.کشورداخلبازاردرتومانمیلیارد995با«تیرآهن»بهمربوطرسیدثبتبهمهرماهدرفوالدیکترشاینتوسطکهدرآمدیمیزانینربیشت-میمتالز

ش میمتالز، گزارش جاربه سال مهرماه به منتهی ماهانه فعالیت گزارش در اصفهان ذوبآهن محصوالترکت فروش از درآمدی میزان ی

کرد کسب و3تولیدی اسفندماه29هزار به منتهی مالی سال دوم نیمه آغاز در ذوب بود، تومان تجمیعی1401میلیارد درآمد هزار24به

کرد.پیدادستتومانیمیلیارد537و

جا سال از ماه هفتمین در اصفهان آهن بازاررذوب در محصوالت فروش به مربوط رساند خود سهامداران اطالع به که عملیاتی درآمد ی

و هزار یک با برابر رسید ثبت به داخلی بازار در محصوالت فروش از که درآمدی بود، صادراتی و در587داخلی و بود تومان میلیارد

رسید.ثبتبهتومانمیلیارد442وهزاریکبالغبرحاصلشدهدرآمدنیزصادراتیبازار

جا سال مهرماه در اصفهان آهن ذوب داخلی دربردرآمد بازار52گیرندهیری به نیز آن مابقی و بود دوره این در ماهانه درآمد از درصد

گرفت.تعلقصادراتی

سال مهرماه با مقایسه در آورد دست به که عملیاتی درآمد خود تولیدی محصوالت فروش از اصفهان"ذوب" ذوبآهن ماهانه درآمد

جا5گذشته سال دوم نیمه آغاز در "ذوب" که تجمیعی درآمد داشت، دنبال به را کاهش افزایشردرصد رساند ثبت به را28ی درصدی

داشت.همراهبهگذشتهسالبهنسبت

جارش سال مهرماه در که صادراتی درآمد میزان آهن ذوب گذشتهرکت ماه به نسبت کرد ارائه خود مالی کارنامه در افزایش16ی درصد

بود.تومانمیلیارد755وهزار9بابرابربازارایندرفعالیتازآمدهدستبهتجمیعیدرآمدوکردتجربهرادرآمدزایی

ش که درآمدی جارمیزان سال مهرماه در اصفهان ذوبآهن شمشرکت میلگرد، کالف، «تیرآهن، فروش به مربوط آورد دست به ی

مشترکاالیی، صادراتی و داخلی بازارهای در که محصوالت بود، «... و چدن شمش میلگرد،ریل، تیرآهن، از اند عبارت نیز هستند ک

کاالیی.شمشوچدنشمشکالف،

شربیشت این توسط که درآمدی میزان بارین «تیرآهن» به مربوط رسید ثبت به مهرماه در فوالدی داخل995کت بازار در تومان میلیارد

باشد.داشتهسازفوالداینبرایدرآمدزاییتومانمیلیارد184توانستنیزصادراتیبازاردروبودکشور

درب آمد دست به مهرماه در تیرآهن فروش مجموع از که درآمدی ابتدای39گیرندهیرمیزان از بود، مهرماه در ماهانه درآمد از درصد

بودتومانمیلیارد630وهزار7بابرابرمحصولاینفروشازحاصلتجمیعیدرآمدمجموعنیزتاکنونمالیسال

بهرن نزدیک کشور داخل بازار در «تیرآهن» فروش و16خ ن431میلیون این گرفت، قرار معامله مورد گذشتهرهزارتومان ماه به نسبت خ

رسید.فروشبهتنهرازایدرتومانمیلیون17بهنزدیکخرنبامحصولایننیزصادراتیبازاردرماند،باقیتغییربدونًانسبت

با صادراتی بازار در کاالیی شمش با مرتبط اصفهان ذوبآهن دیگر درآمدزای از959محصول نیز داخلی بازار در و بود تومان میلیارد

گرفت.شکلدرآمدزاییتومانمیلیارد121محصولاینفروش

نیوزبورسمنبع:
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)۲۲:۵۸-۰۱/۰۸/۱۶(ماستاولویتاولیهموادپایدارتامینمعدن/بخشدراکتشافیزیکپارچهساضرورت

تاثی و مهم بخش این سهم جهان، سراسر در معدن حوزه اهمیت علیرغم - عملیاتهایرمیمتالز گسترش و توسعه ضرورت اساس همین بر و است ناچیز بسیار کشور اقتصاد در گذار
میشود.احساسپیشازبیشاخیرسالیانطیاکتشافویژهبهمعدنیمختلف

تاثی حوزه این در خصوصی و دولتی از اعم مختلف بخشهای وجود، این با میمتالز، گزارش جربه صورت به میکنندزگذار، عمل یرهای

به معدنی صنایع خوراک تامین نهایت در و معدنی مواد استخراج ادامه در و اکتشاف پیشرفت و سرعت افت باعث مساله همین و

ش مدیرعامل سیدعلی، وحید با راستا، همین در است. شده فوالد گفترویژه خوزستان فوالد معادن توسعه تداوکت را دیدهرگویی ک

خواند:خواهیدادامهدرراآنکاملمتنکهایم

تا خصوص شکلگیردر اهداف و شریخچه ازری یکی اولیه، مواد بفرمایید.تامین ارائه توضیحاتی خوزستان فوالد معادن توسعه کت

با را صنعت این برای شده پیشبینی اهداف تحقق که میآید شمار به فوالد صنعت اساسی مواجهرچالشهای جدی یسکهای

ط برای بحران این تشدید و کشور فوالدسازان برای اولیه مواد تامین چالش با حاضر حال در میرسد نظر به دررمیسازد. توسعه حهای

علیرغم و هستیم روبهرو چشمگیآآینده اقدامات همچنان آمده، وجود به کشور در مساله این از که نسبی مشکالترگاهی حل برای ی

نقشآف و سنگین صنایع زمره در فوالد صنعت است. نپذیرفته انجام رو پیش شاهرموجود صنعت این دارد. قرار کشور اقتصاد در گرین

ش است. ایران اقتصادی رشد و توسعه برای فرصتی و اشتغال توسعه عامل صنعت، اقتصاد، یکیرحیاتی عنوان به خوزستان فوالد کت

بز تمرگتراز با کشور، فوالد صنعت عرصه در فعال واحدهای برنامهرین با و اخیر سالهای در بازار از سهم حفظ و تولید تداوم بر یزیرکز

همکا و روبهرشدرمناسب روند به خدشهای فوالد صنعت اولیه مواد چالش که است شده آن از مانع اولیه، مواد تامینکنندگان با ی

ش این شرتولیدات این همچنین آورد. وارد بومیسارکت زمینه در سیاستهایی اتخاذ با توانمندسازکت، و قطعاتزی واردات داخلی، ی

مهمت شک بدون است. رسانده حداقل به را خود نیاز مورد است.ریدکی اولیه مواد تامین فوالد، صنعت تولیدی واحدهای برای اصل ین

ش نیاز به توجه شربا سایر همچون خوزستان فوالد توارکت عدم نیز و اولیه مواد موقع به تامین به فوالدی درزکتهای تقاضا و عرضه ن

بهصرفهت و بهینه اقدامات میتوان اکتشاف حوزه در که موضوع این گرفتن نظر در و پایداررکشور تامین چالش رفع منظور به و کرد ی

بردا بهره استخراج، اکتشاف، رویکرد با و اولیه بازرمواد و شری تاسیس ها، آسیبشناسی و بررسی از پس فوالدرگانی معادن توسعه کت

تاسیس کشور، سطح در موجود معادن وضعیت امکانسنجی و اولیه مطالعات از پس ادامه، در گرفت. قرار کار دستور در خوزستان

شد.عملیاتی1400سالماهدیهشتمیخرتادرخوزستانفوالدمعادنتوسعهکترش

فرآورش استخراج، اکتشاف، زمینه در خدمات کلیه ارائهدهنده خوزستان فوالد معادن توسعه بردارکت بهره بازری، و حوزهری در گانی

ش تاسیس از پس که است گفتنی است. خوزستان فوالد گروه نیازهای تامین اولویت با کشور معدن و فوالدرصنعت معادن توسعه کت

موث اقدامات خوشبختانه گرفت. قرار کار دستور در معادن شناسایی و بررسی چندینرخوزستان، با و پذیرفته انجام راستا این در ی

مهمت از یکی است. شده مذاکراتی شرمعدن این اقدامات مدترین میان در هستیم امیدوار که است مقیاس کوچک معادن توسعه کت،

باشیم.برنامهاینمطلوبنتایجشاهد

داخل در اولیه مواد تقاضای و عرضه تعادل که زمانی است؟از مواجه عمدهای چالشهای چه با کشور معدن بخش حاضر حال در

ش بهتر، عبارت به یا و رفت بین از ادامه در و شد تغییراتی دستخوش تکمیلرکشور رسالت آوردند، روی فوالد تولید به معدنی کتهای

ش در حوزه این در موجود پتانسیلهای شناسایی و درراکتشاف مجموعهها این سهام نقدی سود و نپذیرفت صورت معدنی کتهای
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ط متاسفانهرزمینه دارد، وجود کشور داخل در که فراوانی معدنی پتانسیلهای و معادن علیرغم شد. گرفته کار به فوالدی توسعه حهای

زمینه این در سابق شوروی توسط که طرحی جز به که حالی در است. نپذیرفته صورت داخل در سرزمینی آمایش و جامع اکتشافات

کا به و پهبادها از استفاده همچنین و قدم به قدم پیجویی هیچ شد، انجام گذشته تکنولورگیردر و دانش از بررسیژی جهت روز ی

صورت به خصوصی و دولتی از اعم مختلف بخشهای راستا، همین در است. نپذیرفته صورت زمین اعماق در معدنی ذخایر وضعیت

ندارد.زج وجود اکتشاف حوزه در مشخص و واحد متولی یک کشور، داخل در که است آن از حاکی مساله این و کردهاند عمل یرهای

س یک که است این تامل قابل شرنکته حضورری دنبال به ندارند، معدنی صنایع و معدن بخش با ارتباطی هیچ که خصوصی کتهای

د قابل مسالهای چنین و هستند عرصه این شود،ردر گرفته نظر در کشور در اکتشاف برای مشخص متولی یک اگر که حالی در نیست. ک

بود.خواهیمموجودمشکالتکاهششاهدوشدخواهدایجادملیاهدافراستایدرزمینهایندرمعینییژاستراتومشیخط

معدنخیزت از یکی عنوان به که افغانستان از سنگآهن واردات موفقیت عدم دالیل از یکی مثال، همسایگیربرای در جهان کشورهای ین

ج دارد، قرار بهزما منجر ادامه در مساله همین است. بوده مختلف بخشهای کردن عمل هوشیاآیرهای و اینرگاهی معدنکاران ی

ار دنبال به آنها و است شده تزکشور هستند. سنگآهن فروش جهت کشور معدنی مختلف واحدهای دیگرریابی یکی عنوان به کیه

پیگی تا است کرده نهاد مردم سازمانهای ایجاد به اقدام زمینهای هر در ایران، همسایگان ویژهراز به مختلف صنایع با مرتبط امور ی

ش با هماهنگی ضمن دررفوالد آنها موفقیت به منجر مهم این و پذیرد صورت سازمانها همین توسط کشور این فوالدی کتهای

چالشهای از یکی معدن، و صنعت بخش به غیرمربوط دولتی سازمانهای و معارضان مقوله دیگر، سوی از است. شده مختلف صنایع

راربز سنگآهن معدن یک تملک به تصمیم فردی اگر مثال برای و میکنند نرم پنجه و دست آن با کشور معدنی فعاالن که است گی

گل از یکی مساله این شد. خواهد مواجه سازمانها این ممانعت با باشد، داردوداشته ضرورت که است اکتشاف بخش در مهم گاههای

بیندیشند.راالزمتمهیداتآنهارفعبهنسبتذیربطسازمانهای

ار چگونه را موجود مشکالت رفع در دولت بخشزنقش به که دولت جانب از شده تبیین دستورالعملهای و میکنید؟قوانین یابی

موا از میشود، ابالغ معدن و برایریکازصنعت مشکالتی ایجاد به منجر که است برخوردار موجود تبصرههای و مادهها در یهایی

تع استانداردهای و شاخصها اساس همین بر است. شده صنعت این ورفعاالن تحلیل و شوند روزرسانی به باید زمینه این در شده یف

کا کارگیربه به خصوص در موفق کشورهای تجربه از تکنولورگیری و ابزارآالت از ضمنژی بتوانیم تا بگیرد قرار کار دستور در جدید یهای

تمایلزبومیسا علت، همین به و بوده زمانبر فرایند یک اکتشاف، چراکه باشیم؛ اکتشاف زمینه در الزم سرعتدهی شاهد آنها، ی

بهکارسرمایهگذا ضمن باید معدنی فعاالن بنابراین است؛ کرده پیدا کاهش حوزه این در تکنولورگیری و تجهیزات از مدیژی و روز یتری

باشیم.کشوردراکتشافتوسعهورونقشاهدبتوانیمتاباشندداشتهراالزمینههایزهیترمدیاکتشاف،درسرعتدهی

سرمایهگذا سنگآهنرآیا است؟معادن پذیرفته صورت کشور سنگآهن معادن ویژه به معدن بخش در اخیر سالیان طی الزم یهای

نیازمند استخراج، عملیات که دارند قرار اعماقی در نیز بخش این در موجود معدنی پتانسیلهای و است اتمام حال در ایران مگنتیت

جرسرمایهگذا به توجه با که است زمینه این در کالن کامالری کشور، در حاکم نقدینگی درریان مثال، برای میشود. محسوب یسکپذیر

فرآو دانش دارد ضرورت اساس همین بر و است پایان به رو انگوران معدن اکسیدی ذخایر کشور، روی و سرب خاکرصنعت تشویه و ی

باشیم؛ داشته هماتیت سنگآهن معادن به نگاهی نیم باید نیز فوالد صنعت در بگیرد. قرار صنعت این فعاالن کار دستور در سولفوره

تکنولو بهکاژچراکه و است موجود کشور داخل در آن تکنولورگیری این از سرمایهگذاژی نیازمند پذیرشری، البته و ازری حاصل یسک

ش و است بزرآن حرکتهای هماتیتی ذخایر از استفاده سمت به باید فوالدی دررگ بیشتر اعماق تا اکتشاف باید همچنین کنند. کت
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کنیم.پیدادستفوالدصنعتدراستفادهجهتسنگآهنبیشترذخایربهبتوانیمتابگیردقرارمعدنیعظیمواحدهایکاردستور

ش شرچشمانداز میانمدت، زمانی افق چیست؟در بازار در موفق حضور و توسعه راستای در خوزستان فوالد معادن توسعه کترکت

ش آتی سالهای در خوزستان فوالد معادن باالترتوسعه با پیشرو مصرفیرکتی معدنی و صنعتی کیفیت با خدمات ارائه در توانایی ین

ش این بود. بازارخواهد همچون برنامههایی و کالن اهداف با راهاندارکت، و کشور در معدنی محصوالت فروش و کوچکزیابی معادن ی

خ( و پنهان) مشارذخایر و سهام بزرید پروژههای در همچنینرکت کند. منطقه و کشور فوالد صنعت به شایانی کمک میتواند معدنی، گ

ش برنامههای در نیز مقیاس کوچک معادن شرتوسعه این نیز اکتشافات زمینه در دارد. قرار خوزستان فوالد معادن توسعه قصدرکت کت

بز پهنههای در نیازردارد مورد سنگآهن واحد، ظرفیت به توجه با تا باشد داشته حضور فوالدی کنسرسیومهای قالب در معدنی گ

توسعه و صنعت اولیه مواد تامین واقع در کند. تامین بهرهبردازرا منظور به اهدافریرساختها جزو کشور، ظرفیتهای از مناسب ی

ش این فوالدساربلندمدت واحدهای سایر و خوزستان فوالد اولیه مواد پایدار تامین و معدنی مواد حملونقل حوزه در است. درزکت ی

برنامه خوزستان، فوالد هلدینگ ظرفیتهای به توجه با نیز کشور همکازیرسطح برای شریهایی با درری لجستیک فوالد چندوجهی کت

همکا به میتوان زمینه این در دارد. قرار کار خردستور زمینه در اقداماتیری سایر و معادن از اولیه مواد حمل نیاز، مورد ماشینآالت ید

برسانند.مطلوبحدبهراکترشیرسودآووهمافزاییمیتوانندنهایتدرکهکرداشاره

آنالینفلزاتطارمیمنبع:محمدرضاگفتگو:

)۱۴:۵۴-۰۱/۰۸/۲۲(مشهدمردمو(ع)رضاامامزوارخدمتدراصفهانآهنذوبیلر

همکا سند - تامینرمیمتالز شهری قطار خطوط ملی ایریل مهندس حضور با مشهد مشهدری شهر کالن شهردار ارجایی عبداهلل سید و اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی آبان22ج
شد.منعقدشهراینیرشهردامحلدرماه

همکا سند این انعقاد آیین در رخصتی مهندس میمتالز، گزارش انقالبربه از پیش گفت: و پرداخت ایران در فوالد تولید روند به ی

است.یافتهافزایشتنمیلیونسیحدودبهمیزاناینانقالبازپسکهبودتنهزار500فقطایراندرفوالدتولیدمیزاناسالمی

ش این اصفهان، آهن ذوب سهرمدیرعامل تولید با اکنون اصفهان آهن ذوب افزود: و کرد معرفی کشور فوالد صنعت بنیانگذار را کت

میکند.شایانیکمککشوریرساختزتوسعهویزنوسابهخودتنیمیلیون

تامین با اصفهان آهن ذوب اینکه بیان با بزروی پروژههای جمهوریل آهن راه نارگ این توسه به اسالمی کرد،وی کمک نیز گان

ش این ساخت: آورخاطرنشان فن انواعرکت ساخت حداقلری در شهرها کالن در مترو مسئولین سفارش با و دارد اختیار در را مترو یل

میدهد.تحویلوکردهتولیدراآنهانیازموردیلرزمان

سبد اینکه بیان با آهن ذوب شرمدیرعامل این زودیریلی به کرد: تاکید شد، خواهد تکمیل نزدیک آینده در سورکت نیاززیل مورد ن

شد.خواهدارائهیانرمشتبهوتولیدکیفیتباواستانداردصورتبهنیزکشوریلیرنقلوحملگانونا

ش این محصوالت کیفیت گفت: و پرداخت نیز اصفهان آهن ذوب محصوالت پایدار کیفیت به رخصتی اساسرمهندس بر کت

است.مستمریرامالمللیبینوملیاستانداردهای

مصرف میانگین و تولید رشد گفت: و دانست کشورها یافتگی توسعه نشانه را فوالد مصرف و تولید رشد اصفهان آهن ذوب مدیرعامل
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تولید با نیز اصفهان آهن ذوب و است برخوردار مناسبی شتاب از ما کشور در خاص12فوالد محصوالت تولید سوی به جدید محصول

میباشد.متکیخودکنانرکاتوانبهچیزهرازبیشمسیرایندرگمانبیکهاستکترحدرافزاارزشو

اینکه بیان با نیز مشهد کمترشهردار قیمت و باالتر کیفیت از اصفهان آهن ذوب در شده تولید برخوردارریل خارجی رقبای به نسبت ی

تامین گفت: مهمتراست، از یکی شهریل قطار توسعه در موضوعات تولیدرین که بود مشهد راری مشکل این اصفهان آهن ذوب یل

کرد.حل

مشهد برای امر این گفت: است شهرها کالن چالشهای و مباحث عمده از عمومی نقل و حمل که این بیان با ارجایی عبداهلل سید

میباشد.برخورداردوچندانیاهمیتازاستپذیررزواومسافرکهمقدس

شه قطار توسعه افزود: و کرد عنوان نقل و حمل در مردم نیاز از بخشی دهی سامان عامل را رانی اتوبوس مشهد، بخشرشهردار ی

میکند.تامیننیزرازوارومسافرانآسایشوبرطرفراشهروندانمشکالتازعمدهای

شه قطار توسعه پروژه جهت ... و ایستگاهها ها، تونل احداث از برداروی بهره و تکمیل برای گفت: و داد خبر مشهد پروژه،ری این از ی

از همکاراستفاده سند و دادیم قرار کار دستور در را ملی تامینریل شهرداری بین پروژه این نیاز مورد اصفهانریل آهن ذوب و مشهد ی

رسید.امضابه

از استفاده و دیرباز از اصفهان آهن ذوب تاسیس که این بیان با است،رارجایی افتخارآمیز ایرانی هر برای اخیر سالهای در ملی یل

دا اصفهان آهن ذوب توانمندیهای از که شناختی با کرد: کارتاکید که هستیم مطمئن شریم، این متخصص و توانمند بارکنان کت

کرد.خواهندنیازبیمکانیزمهاگونهاینوارداتازراکشوریلی،رگانونایرراهبقطعاتوتجهیزاتسایرساخت

توقع تجهیزات این تولید برای اصفهان آهن ذوب مجموعه از اینکه به اشاره با مشهد دازشهردار میکنمریادی اعالم افتخار با گفت: یم،

نا نیاز مورد تجهیزات ساخت توان اصفهان آهن کهرگانوذوب چرا دارد را کشور استانداردهایریلی رعایت با اصفهان آهن ذوب یل

میشود.عرضهیانرمشتبهوتولیدجهانیکیفیتباوسختگیرانه

تسنیمیرگزارخبمنبع:

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۵۱-۰۱/۰۸/۲۸(هستندمسووالنومردممیانپلعمومیهاروابط

گفت: هنرمندانه رسانی اطالع و تبیین جهاد ملی آیین در جمهور رییس - فناو43میمتالز و علم حوزه در پیشرفت مقاومت، و ایستادگی دفاع، عمومیرسال افکار تنویر برای باید ی
نشد.انجامخودزماندرکهمیشدبیان

اعمال ادامه در و ناصحیح تصمیم و نادرست ادراک موجب و کرد درست دشمن را ذهنی گرههای برخی افزود: وی میمتالز، گزارش به

کنند.بازراذهنیگرههایاینبایدمطلعافراداماشد،ناشایست

کند.عملخوببایدارتباطیُپلاینطرفه،دوُپلیهستندمسووالنومردممیانپلعمومیهاروابطگفت:رییسیاهللآیت

جامعت اولین، گفت: کشور سراسر عمومی روابط مسووالن و مدیران به خطاب گویاتروی و روابطرین مسووالن شما از باید روایت ین
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دهند.انجامپیشتازانهوپیشگیرانهکتهایرحواقعدروتهاجمدفاع،بایدرسانههاوعمومیهاروابطباشد.عمومیها

تص هستید، انفعال به مجبور نباشد شما طرف از روایت اولین اگر که این بیان با گیروی کار به کرد: درریح قوی و هنرمند نیروهای ی

گی کار به از شود. آسان و سهل باید عمومی روابط و واحدررسانه این در هستند سرخورده دیگر واحدهای از که کسانی و ناتوان افراد ی

کنید.یرخوددا

اقناع پاسخها باید دارد. ضرورت مناسب زبان و موقع به اقدام لذا است مهم رسانی اطالع در ثانیهها و دقایق االن افزود: جمهور رییس

یا و رییس و کارمند بین رسانی اطالع در تعارض و تناقض کردن پیدا دنبال به دشمنان است. روایتها جنگ جنگ، امروز باشد، کننده

هستند.وزارتخانهدو

که این بر تاکید با رئیسی اهلل آفآآیت امید و کردن رسانی اطالع موقع به و شفافیت بخشی، مهمرگاهی بسیار رسانی اطالع بودن ین

آف یاس دشمن راهبرد داشت: اظهار خداوندراست، که چرا میتوانیم» «ما که کنند تبیین باید رسانهها و عمومیها روابط است. ینی

وی از توانستن و خواستن دانستن، است. داده ما به را دانایی و توانایی اداژاین سازمان اگر که است ویرگیهایی این به ما گیهاژی

است.ینرآفامیدکاراشنتیجهباشد،ینزم

پیگی را پیشرفت و قوت روایت باید شما گفت: جلسه در حاضران به خطاب جمهور کشورررییس پیشرفتهای راویان باید شما کنید، ی

تح شرایط در است شده انجام کشور در پیشرفتهایی چه که نمیدانند خیلیها بایدرباشید، ایم. یافته دست پیشرفتها این به یمی

دهید.گزارشراپیشرفتهامتعهدانهوموقعبه

تص رهبروی تحلیل کرد: افسریح دانشکده در انقالب است.»،ری پیشرفتها دلیل به ما با دشمنان «دشمنی فرمودند که بود دقیق ی

شود.تبیینپیشرفتهااینباید

مدی وجود موفقیت شرط اما است، الزم کارها انجام برای اعتبارت و بودجه داد: ادامه رئیسی اهلل ورآیت اندیشه انگیزه، دارای توانا ی

باشد، داشته وجود موقع به و هنگام به عمل و درست تصمیم انگیزه، اندیشه، اگر اما است، امکانات دارای دشمن است. جهادی روحیه

خود محصوالت و ابزار معرفی برای ببینید را کارها و کسب از برخی است، اشتباه ابزار به رسانی اطالع گذاشتن معطل میشوید. موفق

هستند.موفقچگونه

بسیا گفت: دارند، سختی رسالت عمومیها روابط که این بیان با جمهور وظیفهررییس و شدند مردود اخیر قضایای در خواص از ی

که میدهند پاسخ نمیگویید؟ مردم برای را حقایق چرا میکنیم سوال وقتی ندادند. انجام عمومی افکار تنویر در را خود قانونی و شرعی

میترسیم.یزجوسااز

بسیجیان و سلیمانی قاسم شهید ما روشنفکر گفت: و دهد هشدار و بشناسد ببیند، پیشتر که دانست کسی را روشنفکر جمهور رییس

را زمان اقتضای و بشناسند را زمان که هستند کسانی روشنفکران میاندازند، خطر به را خود جان جامعه امنیت حفظ برای که هستند

پذی خطر است آرامش و امنیت که نیاز این رفع برای و بشناسد را جامعه نیاز که است کسی سیاسی پذیربدانند، مسوولیت و یری

کند.

کاف و منافقین همچون پردازان دروغ و پراکنان شایعه قرآن بیان طبق داد: ادامه پراکنانروی شایعه و پردازان دروغ نقش هستند، ین

است.منافقانمانندبزنندرقممیخواهندخودکهطورآنراشناختوادراکمیخواهندکهکسانیو

ادا دارند سعی افراد این افزود: جمهور بزررییس را ضعف نقاط کنند عوض را نشانرکها بها کم و ناچیز را قوت نقاط و دهند جلوه گ

هستندمسووالنودممرمیانپلعمومیهاروابطلز:متامی|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۵۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



ندارد.وجودجنگاینبامناسبآرایشامروزهستیم.مواجهآنباامروزکهاسترسانهایجنگهمانایندهند،

اصفهانآهنذوبمنبع:

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازماندیگر:منابع

)۲۰:۵۱-۰۱/۰۸/۲۸(فوالدجهانیبازارهایدرنشیبوفراز

شد.منتشرفوالدبازارهایهفتگیگزارش-میمتالز

خلوص آهن سنگ قیمت متوسط گذشت که هفتهای در میمتالز، گزارش آهنبه اخیر62سنگ هفتههای بهبود روند به چین در درصد

از بیش با و داد باالی4ادامه به قبل هفته به نسبت بهبود و98دالر شده مثبت بازار انداز چشم رسید. آر اف سی خشک تن هر دالر

مح بستههای و کند کمتر ابتال آمار افزایش رغم علی را کرونایی محدودیتهای چین دولت امیدوارند بازار بیشترفعاالن اقتصادی یرک

نشود.مختلاینازبیشآناقتصادیرشدروندتاکنداعالممسکنبازارازحمایتبرای

ت در قراضه واردات بازار در گذشته سنگینرقراضههفته قراضه قیمت متوسط از20-80کیه و بود تا344نزولی کاهش336دالر هم دالر

ام قراضه برای معاملهای و کنندهها عرضه مقاومت با هفته پایان ولی وریافت، یافت بهبود هم بازار قیمت متوسط باالتر، قیمت در یکا

گشت.زباآرافسیتنهردالر340ازکمتربه

کالس سنگین صادراتی از2قراضه و داشت افت نیز به313ژاپن سنگین294دالر وارداتی قراضه قیمت متوسط رسید. فوب تن هر دالر

رسید.آرافسیتنهردالر368بهافتدالر10بانیزآسیاقرشدر

حدود اس آی سی صادراتی بیلت قیمت متوسط میالدی گذشته د475بیلتهفته فوب تن هر تاردالر که بود سیاه کاهش15یای دالر

تا بیلت چین واردات بازار در داشت. به10قیمت و داشت هفتگی بهبود چین452.5دالر داخلی بازار در رسید. آر اف سی تن هر دالر

شد.ثبتکارخانهدربتنهردالر500وداشتبهبوددالر8تابیلتقیمتنیز

ش جنوب واردات بازار بیلتردر قیمت نیز آسیا به5ق و داشت رشد از515دالر نیز ایران صادراتی بیلت رسید. آر اف سی تن هر دالر

داشت.کاهشفوبتنهردالر449بهدالر463

تا پالتس گزارش به صادراتی میلگرد قیمت متوسط چین در گذشته به2مقاطعهفته و رفت باال در537دالر رسید. فوب تن هر دالر

شد.ثبتتنهردالر522وداشتهفتگیرشددالر10تامیلگردقراردادنیزشانگهایبورسدرچینداخلیبازار

شد.ثبتفوبتنهردالر630داشتهافتدالر7کیهرتصادراتیمیلگرد

ام داخلی بازار در دررهمچنین میلگرد در985یکا میلگرد نیز اروپا داخلی بازار در داشت. ثبات کارخانه درب تن شورت هر یورو800دالر

ماند.باقیکارخانهدربتنهر

و میالدی گذشته دررورقهفته اس آی سی صادراتی گرم د540ق فوب تن هر وردالر قیمت متوسط ماند. باقی ثابت سیاه گرمریای ق

رسید.فوبتنهردالر537تا528بهدالر530تا517ازنیزچینصادراتی

و اروپا داخلی بازار گرمردر و15ق داشت افت ام625یورو داخلی بازار در شد. شنیده کارخانه درب تن هر وریورو هم تاریکا گرم 35ق
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شد.ثبتکارخانهدربتنشورتهردالر620داشتهکاهشدالر

شد.شنیدهفوبتنهردالر427.5وداشتیردال2.5ییزجافتاسآیسیصادراتیاسلبهمچنین

کاالخبرمنبع:

)۱۴:۴۹-۰۱/۰۸/۰۹(بود؟چگونهماهه7دورهدرآهنذوبعملکرد

کرد.تجربهرادرصدی28رشدوشناساییدرآمدتومانمیلیاردهزار24.5بربالغماهه7عملکرددرآهنذوبکترش

،ش بورس نبض گزارش اسمیربه سرمایه با آهن ذوب و6.1کت مهر عملکرد گزارش تومانی، میلیارد جا7هزار مالی سال ارائهرماه را ی

کرد.

کاالیی، شمش کالف، میلگرد، تیرآهن، داخلی فروش از مهر دوره در "ذوب" اساس، این محصوالت،ربر سایر جانبی، های فرآورده یل،

کرد.کسبدرآمدتومانمیلیاردهزار3بربالغکاالییشمشوکالفمیلگرد،تیرآهن،صادراتیفروشوچدنشمش

ش عملکردراین در بورسی بر7کت بالغ رشد24.5ماهه با قبل سال مشابه مدت با مقایسه در و کرد شناسایی درآمد تومان میلیارد هزار

شد.روبرودرصدی28

بورسمنبع:بیدار

متالزمییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۶:۳۴-۰۱/۰۸/۰۱(دارد؟تاثیرآنقیمتبرمیلگردنزوآیا

خ ذهن اغلب که مشترسوالی و وریداران تفاوت میکند، مشغول خود به را میلگرد انواع آیازیان است؟ سنگین و سبک آرماتورهای ن

برعکس؟یااست؟باالترنیزقیمتباشد،بیشترفوالدیقطعاتایننزوهرچهآیادارد؟آنقیمتبامستقیمرابطهمحصولایننزو

کیل واحد اساس بر آرماتور قیمتگذاوشاخههای طورگرم به میشوند. عرضه و دوری وزنی، لحاظ از قطعات این تقسیمبندی در کلی

و سنگین و سبک محصول دازنوع صنایع،رن از برخی در و کنند استفاده سبک محصوالت از که است مهم صنعتها برخی برای یم.

دارند.یربیشتیانرمشتوطرفدارانسنگینآرماتورهای

هر و هستند مشغول گوناگون، تولید روشهای و استانداردها براساس محصول این انواع ساخت به ما کشور در متنوعی کارخانههای

سایز میکنند؛ تولید مختلفی سایزهای در را مذکور قطعه کارخانهها، این از کدام هر عالوهبراین است. معروف زمینهای در صنعتی واحد

و معنای به میلگردزباالتر قیمت مثال است. باالتر مبلغ و سنگینتر سایز20ن به نسبت بودن، سنگینتر به توجه قیمتگذا14با یربیشتر

میشود.

مشت نزد سبک آرماتور تولید خاطر به کارخانهها از محصوالتربرخی تولید دلیل به دیگر برخی و میشوند شناخته مصرفکنندگان و یان
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آرماتور انواع تولید زمینه در معروف کارخانههای همچنین و آنها قیمت تفاوت و دستهها این از کدام هر معرفی به ادامه در سنگین.

میپردا سنگین و کیلزسبک حسب بر را آن فروشگاهها، و سایتها کنید، بررسی را میلگرد روز قیمت میخواهید وقتی اعالمویم. گرم

برد.پیعواملسایربهنسبتقیمت،برنزوفاکتوراصلیواساسینقشبهمیتوانموضوع،همینبهتوجهبامیکنند.

ساختمانسا صنعت در مخصوصا فوالدی قطعه این آنجاییکه نقشزاز آن قیمت دارد، فراوانی کاربرد هزی برآورد در نهاییزیادی ینه

خ برای میکند؛ ایفا آرماتوررپروژه انواع قیمت استعالم پروژه، برای نیاز مورد میلگرد میزان «بررسی دغدغه اولین پیمانکاران، و یداران

است.الزم»مصالحکلینهزهمحاسبهومختلفکارخانههای

و بین رابطه که میرویم موضوع این سراغ به ادامه در میشودزاما محاسبه گرانتر بازار در سبک میلگرد آیا است؟ چگونه قیمت و ن

و چه هر که است درست بگوییم باید سوال این جواب در ارزانتر؟ امازیا میشود؛ بیشتر هم آن قیمت طبعا باشد، بیشتر محصول ن

کیل واحد بیشتودر قیمت سبک، میلگرد کیلو یک بهطورمعمول سبک،رگرم، آرماتور واقع در دارد. سنگین محصول کیلو یک به نسبت ی

میشود.گرفتهنظردرسنگیننوعازگرانتر

د تعربرای به ابتدا موضوع بهتر شاخههایرک در را خود قطعات کارخانهها اکثر کنید. توجه سنگین و سبک میلگرد یرمت12یف

میگذارد.تاثیرخمشوکششبرابردرآنهامقاومتتعیینرویآرماتورهانزوالبتهمیسازند؛

باشد بیشتر فوالدی مقطع سایز چه هر و میشوند تولید گوناگون سایزهای در قطعات این اینکه بعدی بیشت(نکته نتیجهرقطر در ،(

دزو برای مثالی سیرجان فوالد میلگرد قیمت میکند. پیدا افزایش قطعه قیمت و بوده بیشتر هم آن بارن و است موضوع این بهتر ک

و سیرجان، فوالد جهان آرماتورهای مختلف سایزهای دارد. تفاوت آن گوناگون سایزهای به بهعنوانمثال،زتوجه دارند. متفاوتی نهای

سایززو حدود8ن سایزوکیل5، و حدود32گرم محصول، ووکیل76این سایززگرم محصول قیمت قطعا موضوع، این به توجه با دارد. ن

کنید.کلیکاینجامیلگردنوعایندرموردبیشتراطالعاتکسببرایاست.باالترآن،بودنسنگینتربهتوجهباکارخانهاین32

خ از قبل همیشه اینکه بعدی مهم ورنکته فوالدی، مقطع نوع هر وزید بودن استاندارد از تا کنید مقایسه اشتال جدول با را آن ن

دهید.تشخیصبدازراخوبمحصولوشویدمطمئنآنکیفیت

چی بسپازاولین ذهن به باید که کارخانهایری هر نیست؛ آن بودن استاندارد غیر معنای به آرماتور بودن سبک که است نکته این ید

و بازه در را خود آرماتورهای باشد،زباید کرده کار استاندارد طور به کارخانه اگر معموال کند. تولید اشتال جدول در موجود استاندارد ن

سنگینزو و سبک نوع دو به آرماتورها دستهبندی باعث اختالف میزان این دارد. اشتال جدول استاندارد مقدار با کمی تفاوت قطعات ن

میشود.

و سبک، کمتزمحصوالت طرفدارانرن پیمانکاران میان در قطعات نوع این هستند. آجدار نوع از و دارند سنگین انواع به نسبت یادیزی

کارخانههای تنها البته نیست. بودن بیکیفیت یا کمتر مقاومت معنای به بودن سبک که است ذکر الزمبه دادهاند. اختصاص خود به را

میکنند.تولیدراقطعاتنوعاینهمدانرادفوالدماننداندکی

و جدول به توجه با که میشود گفته محصولی به سنگین نمونههایزآرماتور از یکی باشد. شده ساخته اشتال جدول و میلگرد ن

و که هستند اصفهان آهن ذوب کارخانه محصوالت محصوالت، نوع این آرماتورزپرطرفدار است. اشتال استاندارد با مطابق دقیقا آنها ن

میشود.بردهبهکارآنهانامکناردرنزوسبکعبارتحتماسبک،قطعاتمورددرامامیشناسندمیلگردنامهمانبامعموالراسنگین

این مهم و میگیرد صورت شما پروژه و سازه به توجه با قطعه نوع انتخاب سنگین؟ یا سبک است؟ بهتر میلگرد نوع کدام شما بهنظر اما

میدهند ترجیح سازندگان پروژهها، از برخی در باشد. داشته را بنا بر وارد جانبی نیروهای تحمل توانایی شده استفاده آرماتور که است
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اگر و میشود استفاده کننده تقویت عنوان به بیشتر سبک، آرماتورهای از البته برعکس. دیگر برخی در و کنند استفاده سبک نوع از که

نمیبرند.بهکاربتندرراآنباشد،کمترحدیازمحصولنزو

و تاثیر با کامل بهطور گفتهشده، مطالب تمامی به توجه سنگینزبا نوع از سبک آرماتور تصور، خالف بر شدید؛ آشنا میلگرد قیمت بر ن

و هرچه طرفی از است. آرماتوزگرانتر درن را موضوع این بهتر اینکه برای میشود. محاسبه بیشتر نیز آن قیمت باشد، بیشتر کری

کنید.مقایسههمبارامختلفکارخانههایقیمتجدولهایکنید،

)۱۵:۳۵-۰۱/۰۸/۰۱(ماهمهرطیآجدارمیلگردقیمتجامعتحلیل

ح سالرروند پاییز ماه اولین در آجدار میلگرد قیمت ش1401کتی اکثر در نر، چه اگر بود. صعودی ها نوساناترکت با ماه مهر طول در مهم فوالدی مقطع این فروش شد،زخ همراه یادی
ش از محدودی تعداد این، وجود با بود. مثبت آخر در کننده عرضه های کارخانه بیشتر برای ها نوسان این برایند سرراما پشت قیمت کاهش حتی یا ثبات با را ماه این هم ها کت

مهمت جارگذاشتند. سال ماه مهر در آرماتور قیمت نوسان دلیل نرین ناگهانی افزایش دلیل به بازار در شده ایجاد جو میتوان را کهری فوالدی آرماتور دانست. ماه این اول نیمه در ارز خ
ن افزایش محض به هم ماه این در میکند، عمل قیمتی تغییرات اعمال پیشتاز عنوان به نرهمیشه ارز، بازار در نسبی ثبات ایجاد با و ادامه در اما کرد؛ شروع را خود قیمتی رشد ارز، خرخ

رسید.تعادلبهوکردهپیداکاهشحدودتاآنفروش

ماه مهر در مختلف های کارخانه میلگرد تق1401قیمت فوالدی مهم محصول این قیمتی شرتغییرات اکثر در کننده،ریبا عرضه های کت

مقدا ها آن تولیدی میلگرد قیمت ابتدا که ترتیب این به بود. برایندرمشابه حال، این با شد. کاهشی ادامه در و کرده پیدا افزایش ی

ش اکثر برای ماه مهر طول در محصول این قیمتی شرتغییرات از محدودی تعداد در البته بود. مثبت ها مثبترکت نوسانات هم ها کت

شود.همراهجزئیکاهشیاثباتباهاآنمیلگردفروشخرنتاچربیدمنفینوساناتیاکردهخنثیرایکدیگرمنفیو

یکرن با را مهر ماه اول نیمه سایزها، بیشتر در اصفهان آهن ذوب کارخانه میلگرد فروش قیمت اصفهان آهن ذوب میلگرد فروش خ

ثبت را قیمت کاهش مقدار هم ماه اواخر در و شده ثبات با همراه روندی وارد ادامه در ولی گذاشت. سر پشت کامل صعودی روند

ش این تولیدی آرماتور حال، این با سایزرکرد. آرماتور مثال، برای بود. مواجه قیمت افزایش با کل در شرمت12و14کت این کهری کت

قیمت با مهر ابتدای و14در تا634هزار میرسید، فروش به و15تومان در230هزار اما رفت. باال هم ماه این های میانه در تومان

باشد.کردهثبتماهایندرراافزایشتومان280حدودتابردپایانبهتومان909وهزار14خرنباراماهمهرنهایت

به کرد. طی را اصفهان آهن ذوب کارخانه با مشابه روندی پاییز، ماه اولین در هم میانه فوالد آجدار میلگرد میانه آجدار میلگرد قیمت

تد به ادامه در و بود رو به رو قیمت افزایش با ماه ابتدایی بازه در که ترتیب نراین سایزریج میلگرد کرد. پیدا کاهش آن فروش 12خ

شرمت12و این قیمتری با مهر ماه ابتدای در و14کت قیمت634هزار افزایش کلی جو ایجاد با میشد. معامله گرم کیلو هر ازای به

تا و کرده تجربه را افزایش هم میانه آرماتور قیمت بازار، در و14ها مرحله955هزار چند طی مجددا حال، این با رفت. باال هم تومان

آخ در تا شد قیمت افت نردچار با ماه مهر روز و14خرین ن725هزار یعنی برسد. فروش به بهزتومان را100یک قیمت افزایش تومان

کرد.تجربهماهاینطولدر

تقرن شرایطی هم کارخانه این بناب ظفر میلگرد فروش شرخ با مشابه نریبا داشت. میانه و آهن ذوب های ظفررکت میلگرد فروش خ

مقدا آن از بعد و افزایش حدودی تا ماه ابتدا در قیمتربناب برایند بتواند که نبود ای اندازه به مجددا کاهش اما کرد؛ پیدا کاهش ی

سایز آرماتور مثال، برای داد. قرار تاثیر تحت را ظفربناب شرمت12و12میلگرد این ماهری ابتدای در که و15کت بود،184هزار تومان
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به مهر ماه اواخر و15در حدود413هزار یعنی رسید. میلگرد230تومان سایز این قیمت البته یافت. افزایش ماه این طول در تومان

بود.رفتهباالهمتومان551وهزار15تاماهاوایلدرظفربنابکترش

ش میلگرد قیمت کلی برایند چه اگر فایکو آجدار ماهرمیلگرد مهر در هم فایکو ح1401کت روند اما بود، مقدارمثبت آن سایررکتی با ی

مقدارش ماه ابتدای روزهای همان در که صورت این به داشت. تفاوت ها بازاررکت کلی جو با سپس کرد؛ تجربه را قیمت کاهش ی

ن و شد تدرهمراه کاهش یک مجددا هم ماه انتهایی روزهای در کرد. پیدا افزایش آن فروش مهمرخ محصول این فروش قیمت در یجی

سایزرش میلگرد افتاد. اتفاق فایکو شرمت12و12کت این قیمتری با ماه مهر اوایل در که و14کت میرسید،560هزار فروش به تومان

تا آمدن پایین از و14پس تا468هزار و گرفته اوج ناگهانی صورت به و14تومان، در661هزار اما رفت؛ باال ماه این اواسط در تومان

باشد.کردهثبتراافزایشتومان50تاگذاشتسرپشتراماهاینتومان606وهزار14خرنبانهایت

ش آجدار میلگرد کبیر امیر میلگرد رساند.رقیمت پایان به قیمت کاهش با را مهر ماه که بود مواردی محدود جمله از کبیر امیر فوالد کت

امی میلگرد ماهرقیمت اواسط از ولی کرد. تجربه را جزئی افزایش یک سپس بود. کاهشی ماه ابتدای همان از سایزها بیشتر در کبیر

سایز آرماتور داشت. ادامه هم ماه این آخر تا که شد نزولی روند یک وارد ش12مجددا نراین با مهر ابتدای و16خرکت تومان634هزار

به ماه این انتهای در میشد، معامله گرم کیلو هر ازای و14به حدود358هزار تا رسید تجربه275تومان ماه این برای را کاهش تومان

باشد.کرده

خ و قیمت شراستعالم از آرماتوررید جمله از فوالدی مقاطع و آالت آهن انواع لحظهای قیمتهای از اطالع جهت سازه آنالین کت

ش وبسایت از قیمت،رآجدار، جداول در محصوالت تمامی قیمت نمایید. دیدن آالت آهن فروشگاه منوی سازه، آنالین مهندسی کت

https://onlinesazeh.comاست.شدهجردمحصولهرکاملمشخصاتباهمراه

90000011شمارۀبارایگانتماسید؛ربگیتماسمابایدرخومشاورهها،قیمتنهاییاستعالمجهت

..است.شدهتهیهدهندهسفارشتوسطآنمحتوایواستتبلیغاتیمطلباین

)۰۱:۴۱-۰۱/۰۸/۱۰(استمسابقاتایناصلیهدفکنانرکابینهمبستگیوهمدلیایجاد:ایمیدروورزشگروهرکارییس

ش و ایمیدرو بسکتبال مسابقات دوره چهارمین افتتاحیه : شرفرازنیوز این اجتماعی خدمات و پشتیبانی معاون بهرامی مهدی حضور با اصفهان آهن ذوب میزبانی به تابعه های کت،رکت
کا رییس مهر آذر شرمحسن و ایمیدرو ورزش قنبرگروه عباس ، تابعه های ادارکت معاون مختاری مهران سرهنگ ، ایمیدرو، ذوبری تندگویان شهید بسیج مقاومت حوزه فرمانده ی

ش از تیم شش و مسئولین از جمعی و اصفهان مبارآهن فوالد ، سیرجان گهر گل ، اصفهان آهن ذوب معدنی( و فوالدی مختلف های صنایعرکت و خوزستان فوالد ، سرچشمه مس ، که
.شدگزارربماهآبانهشتمفوالدشهرورزشگاهدر)فارسخلیجیزفلومعدنی

ترو حادثه شهدای خانواده به تسلیت عرض ضمن آهن ذوب اجتماعی خدمات و پشتیبانی معاون “فرازنیوز” گزارش حرمربه یستی

گذا سرمایه : گفت ، (ع) کاظم موسی بن احمد حضرت کارمطهر ورزش برای ازری یکی ها خانواده بین در فرهنگ این ترویج و کنان

ارمهمت کارین شرایط بهبود باعث که است انسانی منابع ورکان بهره افزایش و فراغتری اوقات کردن پر : افزود وی . شد خواهد ی

کارکا انگیزه و نشاط در بسزایی تاثیر تواند می ورزش با برکنان بهرامی باشد.مهدی داشته بیشتر باعثرگزاری را ورزشی مسابقات ی

کا روابط شربهبود و بودرکنان شاهد مسابقات این در را سالم رقابتی توان می غرور گذاشتن کنار با : گفت و دانست یکدیگر با ها کت

ماهمهرطیآجداردمیلگرقیمتجامعتحلیل:24ساعت|خبرخبرادامهادامه
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کا .رییس دارد دنبال به را رفاقت و همدلی افزایش بسکتبالرکه مسابقات در اصفهان آهن ذوب میزبانی به اشاره با ایمیدرو ورزش گروه

تدا : گفت و کرد اشاره کارایمیدرو تمامی از و است نفسگیر و سخت بسیار مسابقات این شرکات خوبیرکنان به که کنم می قدردانی کت

نوا مهمان های تیم سایر کازاز بین بیشتر همبستگی و همدلی ایجاد مسابقات این اصلی هدف : شد آور یاد وی . کردند صنایعری کنان

کا بین انسجام ایجاد و باشد می معدنی و شرفوالدی مسابقاترکنان این اینکه به اشاره با مهر آذر .محسن است ایمیدرو تابعه های کت

ب میدانی و دو و دارت ، جسمانی آمادگی ، شنا ، تنیس ، والیبال ، فوتسال رشته هفت قشرردر به احترام به توجه با : گفت گردد می گزار

ب امسال را پیشکسوتان فوتسال مسابقات بار اولین برای فوتسال پرطرفدار رشته و سرپیشکسوت مرتجی .شهداد کنیم می پرسترگزار

ش همگانی است،رورزش آورده دست به را ایمیدرو بسکتبال قهرمانی عنوان بار دو کنون تا اصفهان آهن ذوب اینکه به اشاره با نیز کت

ب با که است امید : کارگزارگفت بین همدلی و همبستگی مسابقات، این شری اصلیرکنان هدف و شود بیشتر ایمیدرو تابعه های کت

بیما بخاطر امسال : افزود .وی باشد دوستی و سالم برنامهررقابت کم زمان همین در ولی شد صادر دیرتر ها مجوز برخی کرونا یزیری

کا استفاده شربرای شرکنان داخلی والیبال مسابقات و میسر استخرها از برکت جارکت سال از مانده باقی فرصتی در و شد بقیهرگزار ی

ش داخلی ورزشی شد.سرمسابقات خواهد انجام نیز شرکت همگانی ورزش برنامهرپرست از هرزیرکت صبحگاهی ورزش اجرای برای ی

کا برای یکبار اندارهفته راه همچنین و همکازکنان با ورزش اتوماسیون مدیری اداری امور وریت برداITی بهره اماکنربرای از بیشتر ی

.دادخبرآیندهسالتاورزشیهایرشتهبیشترتنوعوکنانرکافرزندانآموزشیهایکالسشرایطبهبودوورزشی

اصفهانآهنذوبسهامیکترشسازمانتجارت/نبضیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۰۱/۰۸(میشوندتعطیلکشورمتروهاینکندکمکدولتمیشود/تولیدماهسهدرمترو3خطیکفازیلرکیلومتر24
۲۲-۱۵:۲۷(

شهردا اطالعرسانی پایگاه گزارش خبربه نشست در مرز" کیا "کیانوش مشهد، درری که خوبی اتفاقات از یکی افزود: رسانه، اصحاب با ی

تولید بودیم آن شاهد مترو خطوط توسعه تولیدرحوزه به موفق تالش سال دو از از پس که است اصفهان ذوبآهن توسط یل"ملی"

شدهاند.متروبراییلر

شهردا موضوع، این به توجه با کرد: اضافه خروی پیشگام صنعت، این ارتقاء و ملی تولید از حمایت راستای در مشهد برایریدری یل

خ وابسته ملی، تولید از حمایت کنار در تا است شده سه خط یک فاز ازجمله مترو آلمانریدرخطوط و اسپانیا مانند کشورهایی از یل

نباشیم.

شه قطار شهردارمدیرعامل تصری مشهد امسال،ری بهمنماه در اصفهان ذوبآهن شده انجام توافقات طبق کرد: از24یح یلرکیلومتر

داد.خواهدتحویلراسهخطیکفازموردنیاز

خ کنار در داد: ادامه داریدرکیامرز آهنآالت و فلز تأمین به نیاز که نیز دیگر موضوع چند در استفادهریل اصفهان ذوبآهن تولیدات از یم

میشود.

امیدوا کرد: اظهار سه، خط موردنیاز سیگنالینگ تأمین برای داخلی کننده تولید یک با شده انجام مذاکرات به اشاره ضمن بهروی با یم

استمسابقاتایناصلیهدفکنانکاربینهمبستگیوهمدلیایجاد:ایمیدروشورزگروهکارییسرنیوز:ازفر|خبرخبرادامهادامه
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باشیم.سهخطسیگنالینگتأمینقراردادانعقادشاهدآیندهماهچندظرفگوهاوگفتاینرسیدننتیجه

شه قطار شهردارمدیرعامل تری مشهد، متروی به دولت مصوب کمکهای تخصیص در تأخیر از انتقاد با مشهد حالأی در کرد: کید

حدود مترو کیلومتر هر ساخت ه1500حاضر تومان هزمیلیارد این به توجه با و دارد ورودزینه موضوع این به دولت اگر سنگین ینه

کنیم.اجرارامتروخطوطادامهنمیتوانیمنکندپیدا

بهرهبردا برای که مشهد در موجود قطار پنج به مرز شهرکیا قطار سه خط یک فاز در درنظری خاطرنشانری و اشاره است شده گرفته

میشوند.مشهدواردقطارهااینسیگنالینگیزراهانداونصببرایچینکشورازتیمیکآیندههفتهطیکرد:

راهاندا افزود: حدودزوی که قطار پنج این سیگنالینگ ه30ی تومان خطزمیلیارد وارد قطارها پسازآن و میبرد زمان هفته دو دارد ینه

شود.انجامآنهارویالزمآزمایشهایتامیشونددو

شه قطار شهردارمدیرعامل شهرهاری سایر که دارد اختیار در را سه خط واگنهای از بخشی مشهد اکنون حالی در کرد: اضافه مشهد ی

هستند.واگنتأمیندنبالخودفعالخطوطموردنیازواگنهایتأمینبرای

ه به ادامه در مرز راهاندازکیا موردنیاز شهزینه قطار سه خط یک فاز راهانداری شده انجام برآوردهای طبق کرد: اظهار و اشاره 5.5یزی

به سه خط یک فاز شهردا5کیلومتر توسط مبلغ این از تومان میلیارد هزار یک تنها که دارد نیاز پول تومان میلیارد تأمینرهزار مشهد ی

.استشده

سف در رئیسجمهور افزود: مبلغروی داشتند مشهد به که میلیارد6ی هزار چهار و نقد آن تومان میلیارد هزار دو که تومان میلیارد هزار

است.ندادهتخصیصرایالیرمبلغاینازتاکنوندولتاماگرفتندنظردرمشهدمتروبرایرااستکترمشااوراقدیگرتومان

شه قطار شهردارمدیرعامل وری هزار مبلغ هرسال و سال سه طی تا بود قرار سفر مصوبه طبق کرد: اضافه مشهد میلیارتومان400ی

مشا اوراق انتشار تنهارمجوز امسال برای اما شود داده اختصاص مشهد به درنظ800کت تومان کهرمیلیارد اند تومان600گرفته میلیارد

شد.خواهیممشکلدچارًاقطعنشوددادهتخصیصاگرودادهایمانجامیزیربرنامهآنکردینهزهبرایمادرحالیکهاستکمتر

شه قطار سه خط یک فاز وضعیت به اشاره ضمن مرز اتمامرکیا حال در شمالی بخش در سه خط تونل درمجموع گفت: نیز مشهد ی

تنها و شه400است به حفار دستگاه تا باقیمانده دیگر خارمتر تونل از و رسیده ابوذر ورک انجام آذرماه پایان تا کار این که شود ج

شد.خواهددادهانتقال49امامتبهغربیتونلیرحفابرایامسالپایانحفاردستگاهسپس

ه با که بودیم روبهرو نیز حفار دستگاه تسمهنقاله فرسودگی و شدن پاره با میان دراین البته داد: ادامه تسمه14ینهزوی تومان میلیارد

حفا کار به حفار دستگاه و نصب جدید بزرنقاله سنگ قطعه یک به اکنون اما داد ادامه حفاری که هستیم روبهرو استرگ کرده کند را ی

رفت.خواهیمپیشبرنامهطبقبااینحالولی

شه قطار شهردارمدیرعامل شهری تا مادر مهر از خط این کرد: خاطرنشان و اشاره نیز چهارمترو خط وضعیت به همچنین مشهد کری

.استشدهانجامخطاینتونلازمتر1700تاکنونواستکیلومتر17.5طولبهورجاییشهید

برنامه و قرارداد حسین(ع) امام میدان پل نزدیکی در اکنون حفار دستگاه بهصورتزیرکیامرزافزود: تا است انجام درحال دقیقی یهای

کند.عبورمحلاینازایمن

اظها میشود تعطیل کشور در مترو احداث نکند کمک مترو ساخت به دولت اگر اینکه بیان با ادامه در کاروی حاضر حال در گاههایرکرد:

با اصفهان در و تعطیل اهواز و کرمانشاه در مترو با10احداث نیز مشهد مترو هستند، فعال ظرفیت صد است20در فعال ظرفیت درصد

پیشروهستیم.کشوردرمتروساختحوزهودر

میشوندتعطیلکشورمتروهاینکندکمکدولتمیشود/تولیدماهسهدرمترو3خطیکفازیلرکیلومتر24مشهد:یدارشهر|خبرخبرادامهادامه
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قطارشه شهردارمدیرعامل شهری قطار سه خط یک فاز نیاید کار پای دولت اگر درمجموع افزود: مشهد شهرداری پول با مشهد یری

دهند.تخصیصراموضوعاینبرایشدهگرفتهدرنظراعتباریمردادرخواستدولتازلذاشودیربردابهرهآماده1410سالشاید

یرخبیمجید

ایلنایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۴۶-۰۱/۰۸/۲۲(استپیشگامملیتولیدازحمایتدریرشهیترمدی

شهردا اطالعرسانی پایگاه گزارش همکاربه سند انعقاد نشست در فرهمندی" "ایمان مشهد، شهرداری اصفهانری ذوبآهن با مشهد ی

تأمین بربرای شهر اسالمی شورای اعضای از جمعی و مشهد شهردار حضور با که مترو خطوط ملی وریل ششم شورای افزود: شد گزار

دهند.سوقداخلیمنابعسمتبهراظرفیتهاهمهکهمیدانندمتعهدراخودیرشهیترمدی

شهردا و شهر شورای رویکرد این کرد: اضافه مدیروی با مرتبط موردنیاز محصوالت تأمین در شهری آنریت کنار در شد، خواهد اعمال ی

کنیم.کمککشوردردانشتوسعهبهبایدمعتقدیمیرازگرفتخواهندقرارتوجهموردنیزی،رفناوودانشحوزههای

بز دستاوردهای از یکی طلیعه در اینکه بیان با ادامه در مشهد شهر اسالمی شورای ترافیک و حملونقل عمران، کمیسیون گررئیس

دارجمهو قرار اسالمی بهرهبردارانری اولین از یکی بهعنوان مشهدالرضا(ع) امروز کرد: خاطرنشان فناوریم، میشود، محسوب ملی یریل

است.شدهانجامتالشوکارشناسیکارساعتهزارانآننشستنثمربهبرایکه

میشود.استفادهرضا(ع)امامشهردرملیتولیدیلرازیرهمکاسنداینانعقادباکهیمرمفتخبسیارامروزداد:ادامهفرهمندی

ط این از اینکه به اشاره ضمن قطعروی گفت: کرد خواهیم کمک کشور در دانش توسعه به ویق کیفی سطح ارتقاء به منجر اقدام این ًا

شد.خواهدکشورفوالدحوزهدرمحصوالتتنوع

مدی و ششم شورای اینکه به اشاره ضمن مشهد شهر اسالمی شورای ترافیک و حملونقل عمران، کمیسیون شهررئیس راریت خود ی

مدی حوزه در که مشکالتی و مسائل پاسخ افزود: دهد، سوق داخلی منابع سمت به را ظرفیتها همه که میداند شهرمتعهد یریت

خرکالنشه با که است نهفته دانش و صنعت در بیشک دارد، وجود مشهد چون ملی،ری اقتصاد به کمک ضمن بومی، محصوالت ید

داشت.خواهدهمراهبهخیرثمرهنیزاینکهمیآیدفراهمکشورهمهبرایمختلفیقرطازنیزکشورداخلدرمالیمنابعگردش

یرخبیمجید

)۰۱:۳۰-۰۱/۰۸/۲۳(استکردهیافتردراجهانیاستانداردهایملییلر

مشهد:یرشهقطارکترشعاملمدیر

ش عامل شهرمدیر قطار تولیدرکت کشور در خوب اتفاقات از یکی اینکه به اشاره با مشهد باری خوشبخانه کرد: اظهار است، ملی یل

میشوندتعطیلکشورمتروهاینکندکمکدولتمیشود/تولیدماهسهدرمترو3خطیکفازیلرکیلومتر24مشهد:یدارشهر|خبرخبرادامهادامه
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کند.یافتردراجهانیاستانداردهایتوانستهکهشدهتولیدملییلرنوع2داشتهاصفهانآهنذوبکترشکهفعالیتهایی

خب پایگاه گزارش فناوربه و دانش گروه از نقل به اخبارخوب خبری امروز،رگزاری کیامرز کیانوش آنا، سند22ی انعقاد مراسم در آبان،

تولیدرهمکا شهرداری در که مشهد متروی برای اصفهان ذوبآهن با ملی بریل مشهد خطوطری واردات قبلی وضعیت اشاره با شد، گزار

تصر کرد:ریلی پایهگذارریح ملی شهریلهای قطار سطحریلهای ارتقاء در پیشگام مشهد، و بوده اصفهان و مشهد تهران، درری یلی

خطوط ما گذشته سال تا است. امیدوارکشور که میکردیم وارد اروپا از را اینریلی از پس خاریم از خریلی کشور نشود.رج وارد و ید

بود.خواهداصفهانآهنذوببامابیشتریهایرهمکابرایراهییرهمکاسنداینانعقاد

ش عامل شهرمدیر قطار رارکت رضوی مطهر حرم مسیر این که ماست اولویت مشهد مترو سه خط از یک فاز اجرای کرد: بیان مشهد ی

میکند.متصلمشهدیرمسافربپایانهوفرودگاهراهآهن،یعنیشهرورودیمبادیبه

استملییلربهرهبرداراناولینازمشهد

امروز که خرسندیم کرد: اظهار مراسم این ادامه در مشهد، اسالمی شورای ترافیک و حملونقل عمران، کمیسیون رئیس فرهمندی، ایمان

جمهو مهم دستاوردهای تهیه ازردر یکی عنوان به مشهد شدیم. واقع مفید کشور اقتصادی و ملی استقالل راستای در ایران اسالمی ی

بهرهبرداران تکنولوراولین برای میشود. محسوب ملی صورتژیل کارشناسی کار ساعت هزاران آن نشستن ثمر به و موضوع این ی

است.گرفته

مفتخ بسیار افزود: اینروی از که طریم این از و میشود استفاده مشهد در کرد.ریل خواهیم کمک کشور در دانش این توسعه به یق

شد.خواهدکشورفوالدحوزهدرمحصوالتتنوعوکیفیسطحارتقاءبهمنجراقداماینقطعا

شاهد ما میشود. استحصال کشور داخلی منابع از فوالد کرد: بیان مشهد اسالمی شورای ترافیک و حملونقل عمران، کمیسیون رئیس

جایگ که هستیم حوزه این در نهایی بهرهبردازمحصولی قابلیت خروجی محصول است. شده میانی رده محصوالت بیشترین داردری ی

شد.خواهدکشورملیمنابعازبهتراستفادهموجبکهمیشودحاصلآنازنیزمضاعفیافزودهارزشو

مدی و ششم شورای رویکرد به اشاره با شهرفرهمندی مدیریت و ششم شورای کرد: عنوان شهری همهریت که میداند متعهد را خود ی

مدی با مرتبط نیاز مورد محصوالت تامین در رویکرد این دهد. سوق داخلی منابع سمت به را شهرظرفیتها شد.ریت خواهد اعمال ی

کنیم.کمکدانشتوسعهویرفناوودانشحوزههایدرآنازباید

داردجهاندرراتولید10رتبهاصفهانآهنذوب

مارای تولید انقالب از قبل کرد: خاطرنشان مراسم این در اصفهان، آهن ذوب عامل مدیر رخصتی، در500ج بود. کوره یک با تن هزار

شماره1362سال دهه2کوره اواخر در و کرد پیدا افزایش میلیون یک از بیش به مقدار این که گرفت قرار تولید خط ظرفیت80در

و میلیون سه به ش600ذوبآهن امروز رسید. پیگیرتن را تولید تن میلیون سه ظرفیت آهن ذوب تکلیفیرکت برنامه از ما و میکند ی

جلوترهستیم.نیزخودسالاولماه6

حدود عددی کشور در مترو کیلومتر یک هر ازای به داد: ادامه ه50وی باید دالر کند.زمیلیون پیدا مسافر استفاده قابلیت تا شود ینه

پایدا کیفیت آهن دارذوب اعتقاد و رسیده ما دست به گذشته نسلهای از که دارد دنیاری در ما همچنین است. آیندگان امانت یم

دا10رتبه را بهرتولید ما تولیدات نیز طرفی از که ملی20یم استانداردهای بر عالوه ایران ذوبآهن میشود. صادر جهان سطح در کشور

است.نیزالمللیبیناستانداردهایدارای

پیام/انتهای
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ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۴۱-۰۱/۰۸/۱۵(شداعالمصمتوزارتتوسطاساسیکاالهایقیمتآمارینرجدیدت

بین قیمت88از شده، منتشر امسال مشابه مدت تا گذشته سال تیرماه از آنها قیمت تغییرات که از29کاالیی بیش درصد100کاال

بیشت است. شده برابر پنج به نزدیک تا دو بین آنها قیمت و یافته طورافزایش به بوده، روغن انواع به مربوط قیمت افزایش یرین

س مایع روغن معمولیرکه شده810خکردنی یاد مدت در آن قیمت که است معمولی377.5گرمی آفتابگردان مایع روغن 810درصد،

است.شدهبرابرچهارازبیشویافتهافزایشدرصد320.2کیلویی4.5معمولیجامدنیمهروغنودرصد371.8گرمی

بیشت برنج انواع گروه، این از طوربعد به داشته، را قیمت افزایش اعالرین طارم داخلی برنج که هاشمی206.9ی برنج 200.5درصد،

خزر برنج باسماتی194.2و پاکستانی برنج امسال تیر در همچنین است. داشته افزایش هندی61.2درصد برنج و59.4درصد، درصد

است.داشتهافزایشدرصد12.1تایلندیبرنج

خارجی ذرت مدت این در از203.9همچنین و یافته افزایش قبل سال تیر به نسبت به4,000درصد و12تومان رسیده300هزار تومان

با خارجی جو با161.5است. داخلی ذرت با148.4درصد، وارداتی سویا کنجاله وبا117.7، داخلی جو مشابه109.7و108.8، کاالهای دیگر

هستند.درصدی100ازبیشقیمتافزایشبا

م قیمت بر طیور و دام خوراک عنوان به نیز کاالها مراین تخم گوشت، تاثیرغ، لبنیات و مرغ گوشت قیمت اقالم این بین از غرگذارند.

است.شدهبرابردوازبیشوداشتهافزایشدرصد105.7و117.7،110ترتیببهیرمرغدادربزندهغرموغرمتخمتازه،

دیگ کاالهای از برخی میان این سیبردر لبنیات، ماکارونی، انواع از برخی شامل شده برابر دو از بیش سال یک طی آنها قیمت که ی

بهطو است؛ سفید سیمان و اتوبوسی و کامیونی جینیو الستیک موتور، روغن ماکارونیرزمینی، انواع قیمت امسال تیر در که 157.5ی

خام178.8تا شیر ماست147درصد، انواع کره148.1تا125.2، زمینی106.4، سیب یافته164و افزایش قبل سال تیر به نسبت درصد

است.

گوسالهگوشتوحبوباتجملهازکاال25وضعیت

میان این بین28در هم مهمت100تا50کاال جمله از که داشتند قیمت افزایش باردرصد حبوبات انواع آنها درصد،92.3تا52.9ین

است.بودهقیمتافزایشدرصد62.6باگوسالهگوشتو61.1بازندهگوساله،76.7تا68.5باخرماانواع

با پیاز با73.5همچنین فرنگی گوجه با73درصد، زرد سیب با77.4، تتراپک نیر است98.5پ شیر بار، پاکتی شکسته75.4یل قند ،

با97.5با فله سفید شکر با77.7، روزنامه کاغذ و چاپ خاکست89.8و54.8کاغذ سیمان بار، با96.5تا67.3ی موتور روغن انواع و

داشتهاند.قیمتافزایشدرصد50ازبیششدهیادمدتدرکههستندکاالهاییدیگرقیمت،ازایشدرصد93تا88.5

آمار این اساس نیز30بر مهمت50یرزکاال جمله از که اند داشته قیمت افزایش باردرصد گوسفندی گوشت و زنده گوسفند آنها ین

است.بودهدرصد19.1باروزهیکجوجهو34.4باموز،31.6بااطفالخشکشیر،25.7تا24.5باخارجیچایدرصد،40.1و41.4

کاغذی دستمال شامل شوینده انواع قیمت مدت این در دستشویی48.5تا45.3همچنین مایع و32.4درصد، دستی پودر درصد،

استدهکریافتدرارجهانیدهایاستاندارملییلرخوب:اخبار|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۶۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/II7MQPWO


ظرفشویی45.3تا43.3ماشینی مایع صابون44.1تا43.3، و29.2و و میلگرد تیرآهن، است. یافته افزایش باردرصد 16.4تا9.3ق

با خودرو الستیک انواع ف42.8تا15.5درصد، و یخچال و باردرصد قیمت33.8تا24.4یزر که هستند کاالهایی دیگر جمله از درصد

است.یافتهافزایشدرصد50ازکمترامسال،مشابهماهتا1400تیرازآنها

است.داشتهقیمتکاهشدرصد3.7بررسی،موردسالیکطیآهنذوبسنگین27نمرهتیرآهنقیمتفقطمیانایندر

خبرینرآخیرخبپایگاهدیگر:منابع

کترشفناورانهنیازهاییرگذااشتراکضرورتیست/زمحیطوبهداشتایمنی،عرصهدرهابنیاندانشتوانمندیارائه
)۱۵:۵۱-۰۱/۰۸/۱۸(معدنیهای

محو با ایمینو همرسانی رویداد همکاربHSEیترسومین با و ایمینو همت به دایان همرسانی رویداد سومین شد محیطرگزار و بهداشت ایمنی، واحد (زی درHSEیست ایمیدرو (
شد.گزارربعرصهاینفعالبنیاندانشکترش4هایتوانمندیمعرفیراستای

منصو ؛حسین آل ایده جامعه گزارش مجربه طری ایجادری نوآوزح فناوریستبوم و درری ایمینو) ) معدنی صنایع و معدن بخش ی

مط دایان همرسانی رویداد کرد:رسومین علمیرش40ح معاونت سوی از معدنی بنیان دانش جمهورکت وریاست مسایل برخی که ی

حوزه طHSEمشکالت که شدند معرفی ایمیدرو به بودند کرده شناسایی بهررا اول مرحله در کردیم. بررسی را آنان های کترش10ح

به سپس و رسیدیم بنیان برترش4دانش های ایده که شرکت ایده اغلب البته رسیدیم. داشتند، باقی به نسبت کارسازری ها کت

منصو ؛حسین آل ایده جامعه گزارش کنند.به رفع و شناسایی خوبی به را مشکالت بودند نتوانسته آنها و مجرنبوده طری ایجادری ح

نوآوز فناوریستبوم و مطری دایان همرسانی رویداد سومین در ایمینو) ) معدنی صنایع و معدن بخش کرد:ری دانشرش40ح کت

علمی معاونت سوی از معدنی جمهوربنیان حوزهریاست مشکالت و مسایل برخی که معرفیHSEی ایمیدرو به بودند کرده شناسایی را

ط که بهرشدند اول مرحله در کردیم. بررسی را آنان های بهرش10ح سپس و رسیدیم بنیان دانش برترش4کت های ایده که یرکت

ش ایده اغلب البته رسیدیم. داشتند، باقی به رفعرنسبت و شناسایی خوبی به را مشکالت بودند نتوانسته آنها و نبوده کارساز ها کت

بر ماست. چالشهای از مختلف مشکالت حل برای نو ایدههای داشتن و هستیم مواجه ایده مشکل با معادن بخش در افزود: کنند.او

جهانی، معیار از98اساس که معناست این به و میشوند رد ایدهها میشوند.100درصد انتخاب ایده دو تنها دانشرش7500ایده کت

به نزدیک و شده خلق کشور در طرش450بنیان از همکارکت علمیریق معاونت با جمهوری تعدادریاست این از است. شده شناخته ی

همچنینرش100هم هستند. مشغول معدنی صنایع و معدن حوزه در فعالیت به ش59کت از معدنردرصد حوزه بنیان دانش های کت

و بازار توسعه ایران ت28در مهم را انسانی نیروی هم بقیه و مالی منابع تامین هم افزود:ردرصد اند.او کرده عنوان خود دغدغه ین

معیار اساس بر ماست. چالشهای از مختلف مشکالت حل برای نو ایدههای داشتن و هستیم مواجه ایده مشکل با معادن بخش در

از98جهانی، که معناست این به و میشوند رد ایدهها میشوند.100درصد انتخاب ایده دو تنها دررش7500ایده بنیان دانش کت

به نزدیک و شده خلق طرش450کشور از همکارکت علمیریق معاونت با جمهوری همریاست تعداد این از است. شده شناخته 100ی

همچنینرش هستند. مشغول معدنی صنایع و معدن حوزه در فعالیت به ش59کت از ایرانردرصد در معدن حوزه بنیان دانش های کت
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و بازار ت28توسعه مهم را انسانی نیروی هم بقیه و مالی منابع تامین هم اند.مجردرصد کرده عنوان خود دغدغه طرین ایجادری ح

نوآوز فناوریستبوم و تصری معدنی صنایع و معدن بخش شری توسط خوبی به معدن نیاز متاسفانه کرد: بنیانریح دانش های کت

نوآو حوزه در اگر ولی شده کشورمان از متخصصان خروج باعث دلیل همین و نشده احصا فناورایرانی و توانیمری می کنیم، همت ی

بگی را نخبگان مهاجرت شرجلوی برخی ها مهاجرت همین دلیل به دارند.مجریم. انسانی نیروی دغدغه بنیان دانش های طرکت حری

نوآوزایجاد فناوریستبوم و تصری معدنی صنایع و معدن بخش شری توسط خوبی به معدن نیاز متاسفانه کرد: دانشریح های کت

نوآو حوزه در اگر ولی شده کشورمان از متخصصان خروج باعث دلیل همین و نشده احصا ایرانی فناوربنیان و میری کنیم، همت ی

بگی را نخبگان مهاجرت جلوی شرتوانیم برخی ها مهاجرت همین دلیل به دارند.تصورریم. انسانی نیروی دغدغه بنیان دانش های کت

رویداد، این ادامه شوددر واقعی معدنی صنایع و معدن از ها بنیان دانش شودتصور واقعی معدنی صنایع و معدن از ها بنیان دانش

محیط و بهداشت ایمنی، بخش مدیر ولدخانی کازامیر کارمندان، سالمت داشت: اظهار ایمیدرو محیطریست حفظ ارتقازگران، و یست

ت مهم واحدرمعدن وظیفه محیطHSEین و بهداشت ایمنی، بخش مدیر ولدخانی امیر رویداد، این ادامه اظهارزاست.در ایمیدرو یست

کا کارمندان، سالمت محیطرداشت: حفظ تزگران، مهم معدن ارتقا و واحدریست وظیفه روشHSEین و ها راه باید افزود: است.او

محیط بهداشت، ایمنی، حفظ جدید مدیزهای نحوه همچنین و مهندسی و کنترلی اقدامات خطرات، بینی پیش سیستمریست، و یت

گی بکار را آموزشی محیطرهای بهداشت، ایمنی، حفظ جدید های روش و ها راه باید افزود: اقداماتزیم.او خطرات، بینی پیش یست،

مدی نحوه همچنین و مهندسی و گیرکنترلی بکار را آموزشی های سیستم و محیطریت و بهداشت ایمنی، بخش ایمیدروزیم.مدیر یست

فناورتص ورود برای را مناسبی زمینه باید کرد: کنیمریح فراهم ها بنیان دانش اقدامات و ها نوآوزی و چهارم صنعتی انقالب وارد یریرا

محیط و بهداشت ایمنی، بخش ایم.مدیر شده اشیا اینترنت مانند خاصی تصزهای ایمیدرو برایریست را مناسبی زمینه باید کرد: یح

فناو کنیمرورود فراهم ها بنیان دانش اقدامات و ها نوآوزی و چهارم صنعتی انقالب وارد شدهریرا اشیا اینترنت مانند خاصی های ی

واحد تالش تمام گفت: کنتHSEایم.ولدخانی و افزایش بنیانر، دانش ورود برای آالیندگی و خطر های زمینه کاهش استانداردها، ل

واقعی باید معدنی صنایع و معدن از ها بنیان دانش تصور اما هستند معدنی های فعالیت و معدن پشتیبان ایمیدرو و ایمینو هاست.

د و شناخت که چرا باشد بینانه واقع کامال آنها های برداشت و بدانند را معدنی انفجارات و تونل بین تفاوت آنها و ازرباشد درست ک

فناو تولید که است واحدرموقعیت تالش تمام گفت: کند.ولدخانی نمی مواجه خطا با را کنتHSEی و افزایش کاهشر، استانداردها، ل

تصور اما هستند معدنی های فعالیت و معدن پشتیبان ایمیدرو و ایمینو هاست. بنیان دانش ورود برای آالیندگی و خطر های زمینه

کامال آنها های برداشت و بدانند را معدنی انفجارات و تونل بین تفاوت آنها و باشد واقعی باید معدنی صنایع و معدن از ها بنیان دانش

د و شناخت که چرا باشد بینانه فناورواقع تولید که است موقعیت از درست بودنرک نیازمحور داد: ادامه کند.او نمی مواجه خطا با را ی

فناو و علمی شراقدامات نیازهای و اطالعات باید باشد. ما حال کمک تواند می کشور شرایط در معادن در ها بنیان دانش هایری کت

گذا اشتراک معدنی صنایع و مشکالترمعدنی از رفت برون برای ها بنیان دانش و شده احصا کمبودها و مشکالت بتوانند تا شود ی

فناو و علمی اقدامات بودن نیازمحور داد: ادامه دهند.او ارایه حالرایده کمک تواند می کشور شرایط در معادن در ها بنیان دانش ی

ش نیازهای و اطالعات باید باشد. گذارما اشتراک معدنی صنایع و معدنی های شدهرکت احصا کمبودها و مشکالت بتوانند تا شود ی

باز های اتاق تبادالت و ارتباطات از ها بنیان دانش مندی دهند.بهره ارایه ایده مشکالت از رفت برون برای ها بنیان دانش گانیبهرهرو

باز های اتاق تبادالت و ارتباطات از ها بنیان دانش شکورمندی بهرگانیبهرام اشاره با رویداد این ادامه در ایران مس انجمن رئیس ی

بازردوره اتاق معادن کمیسیون در مطریاستش ایران بازرگانی های اتاق کرد: بازاررح درباره توانند می خارجی کشورهای با ایران گانی
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شکو کنند.بهرام کمک آنان بازارهای توسعه به و کنند ایفا خوبی نقش اشارهرمعدن با رویداد این ادامه در ایران مس انجمن رئیس ی

دوره بازربه اتاق معادن کمیسیون در مطریاستش ایران بازرگانی های اتاق کرد: بازاررح درباره توانند می خارجی کشورهای با ایران گانی

بز بازار معدن افزود: کنند.او کمک آنان بازارهای توسعه به و کنند ایفا خوبی نقش خوبیرمعدن بازار هم کشورمان در و دارد دنیا در گی

را دیگران به نسبت رقابت قدرت تا باشیم داشته خوبی معدنی تجهیزات باید ولی دارد وجود معدنی صنایع و معدن محصوالت برای

بز بازار معدن افزود: کنیم.او ولیرپیدا دارد وجود معدنی صنایع و معدن محصوالت برای خوبی بازار هم کشورمان در و دارد دنیا در گی

اتاق معدنی صنایع و معادن کمیسیون کنیم.رئیس پیدا را دیگران به نسبت رقابت قدرت تا باشیم داشته خوبی معدنی تجهیزات باید

تصرباز ایران تحرگانی که چند هر کرد: عزمریح و همت با توانیم می حال این با اما کرده ایجاد مشکالتی ایران معدن حوزه برای ها یم

ش با همکارباال کنند، می کار کوچک مقیاس در که خارجی معدنی های تجارکت معدنیری صنایع و معادن کمیسیون کنیم.رئیس ی

باز تصراتاق ایران تحرگانی که چند هر کرد: همتریح با توانیم می حال این با اما کرده ایجاد مشکالتی ایران معدن حوزه برای ها یم

ش با باال عزم همکارو کنند، می کار کوچک مقیاس در که خارجی معدنی های تجارکت توانمندیری کنیم.ارائه بنیانرش4ی دانش کت

عرصه توانمندیHSEدر عرصهرش4ارائه در بنیان دانش وHSEکت معدن بخش در فناورانه ایدههای تبلور همرسانی رویداد ادامه در

معدنی محیط4صنایع و بهداشت ایمنی، بخش در شزمحصول از فرازمند عباس شد. معرفی ارائهریست به فناوران آب پارس کت

ش گفت: و پرداخت خود دانشبنیان سالرمحصول در فناوران آب پارس ش1391کت این است. شده فلزاترتاسیس حذف ایده با کت

آبکا واحدهای پساب تصفیه برای فاضالب تصفیه پکیج تولید ایده کرد. فعالیت به شروع شرسنگین این در صنعتی و شد.درری آغاز کت

معدنی صنایع و معدن بخش در فناورانه ایدههای تبلور همرسانی رویداد محیط4ادامه و بهداشت ایمنی، بخش در یستزمحصول

ش از فرازمند عباس شد. شرمعرفی گفت: و پرداخت خود دانشبنیان محصول ارائه به فناوران آب پارس فناورانرکت آب پارس کت

سال ش1391در این است. شده برایرتاسیس فاضالب تصفیه پکیج تولید ایده کرد. فعالیت به شروع سنگین فلزات حذف ایده با کت

آبکا واحدهای پساب شرتصفیه این در صنعتی و کنتری برای بیوفیلترها تولید روی بر ما افزود: شد.او آغاز فعالیترکت نیز بو حذف و ل

گازردا بیوفیلترها این بودنH2Sیم. مرحلهای دو میکنند. حذف را گاز این از ناشی بد بوی ترتیب بدین و میکنند سولفات تبدیل را

محیط از حفاظت و ایمنی بحث اروپایی کشورهای در میکند. متمایز رقبا سایر از را ما کار تصفیه صنایعزفرآیند صاحبان دغدغه یست

کنت برای بیوفیلترها تولید روی بر ما افزود: داراستاو فعالیت نیز بو حذف و گازرل بیوفیلترها این میکنندH2Sیم. سولفات تبدیل را

در میکند. متمایز رقبا سایر از را ما کار تصفیه فرآیند بودن مرحلهای دو میکنند. حذف را گاز این از ناشی بد بوی ترتیب بدین و

محیط از حفاظت و ایمنی بحث اروپایی ززکشورهای استشهاب صنایع صاحبان دغدغه شریست مدیرعامل قبایی دقیقرین ابزار کت

ش معرفی به ادامه در آزما شرآب این گفت: و پرداخت خود بنیان دانش فعالیترکت پساب و آب پایش سیستمهای زمینه در کت

ش این بیشتردارد. شرکت تجهیزات داراست. را آناالیز تعداد صورترین به آشامیدنی آب زمینه در پایش24کت مورد را آب ساعته

ز میدهند.شهاب شرقرار مدیرعامل قبایی شرین معرفی به ادامه در آزما آب دقیق ابزار گفت:رکت و پرداخت خود بنیان دانش کت

ش شراین این دارد. فعالیت پساب و آب پایش سیستمهای زمینه در بیشترکت شرکت تجهیزات داراست. را آناالیز تعداد دررین کت

صورت به آشامیدنی آب از24زمینه بیش اینکه بیان با میدهند.او قرار پایش مورد را آب کشور400ساعته در را آنالین پایش دستگاه

بسیار آبی منابع از مجدد استفاده و کیفیت خشکسالی، و آبی منابع کاهش و جهان در دما افزایش به توجه با گفت: کردیم، نصب

کنت لزوم است. اهمیت جلرحائز عمومی، سالمت و بهداشت افزایش آب، کیفیت محیطرگیول آلودگی از اهمیتزی آبی منابع و یست

از بیش اینکه بیان با میکند.او چندان دو را کیفی پایش تجهیزات از گفت:400استفاده کردیم، نصب کشور در را آنالین پایش دستگاه
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است. اهمیت حائز بسیار آبی منابع از مجدد استفاده و کیفیت خشکسالی، و آبی منابع کاهش و جهان در دما افزایش به توجه با

کنت جلرلزوم عمومی، سالمت و بهداشت افزایش آب، کیفیت محیطرگیول آلودگی از تجهیزاتزی از استفاده اهمیت آبی منابع و یست

ش از عطایی نیما رویداد ادامه میکند.در چندان دو را کیفی طرپایش ارائه به هوشمند مبتکران شرکت این فناورانه ورح پرداخت کت

ش کرد: ورعنوان طراحی همراه، تلفن های اپلیکیشن رایانهای، های سیستم پشتیبانی و تولید طراحی، هدف با هوشمند مبتکران کت

فنی دانش و تجربه سالها بر تکیه با و بومی کامال صورت به صنعتی اشیاء اینترنت و اشیاء اینترنت هوشمند، های سیستم تولید

ش از عطایی نیما رویداد ادامه است.در کرده فعالیت به طرشروع ارائه به هوشمند مبتکران شرکت این فناورانه عنوانرح و پرداخت کت

ش تولیدرکرد: و طراحی همراه، تلفن های اپلیکیشن رایانهای، های سیستم پشتیبانی و تولید طراحی، هدف با هوشمند مبتکران کت

شروع فنی دانش و تجربه سالها بر تکیه با و بومی کامال صورت به صنعتی اشیاء اینترنت و اشیاء اینترنت هوشمند، های سیستم

ش محصول افزود: است.او کرده فعالیت بالدرنگربه مکانیابی سامانه تونلی، اشیا اینترنت بیسیم ارتباطی شبکه باRTLSکت (تونلی

مت نیم راهساردقت و معدنی هواشناسی سامانه خطرات، و اقلیم سنجش سامانه گازسنجی، سامانه خودروهایز)، ردیابی سامانه ی،

راهسا و شزمعدنی محصول افزود: است.او هوشمند دیجیتال سوپروایزر و سامانهری تونلی، اشیا اینترنت بیسیم ارتباطی شبکه کت

بالدرنگ متRTLSمکانیابی نیم دقت با ور(تونلی معدنی هواشناسی سامانه خطرات، و اقلیم سنجش سامانه گازسنجی، سامانه ،(

راهسازراهسا و معدنی خودروهای ردیابی سامانه قزی، است.حسین هوشمند دیجیتال سوپروایزر و شری از اندیشهسازانریشی کت

ط ارائه به رویداد این در خاورمیانه شرفرتاک این فعالیت از فناورانه دررح ما محصوالت کرد: بیان و گفت هوا تصفیه زمینه در 3کت

بز اشل در هوا تصفیه و صنعتی نیمه هوای تصفیه خانگی، هوای تصفیه بخش مبارنوع فوالد با بخش این در که است صنعتی کهرگ

قرهمکا داشتیم.حسین شری از طریشی ارائه به رویداد این در خاورمیانه فرتاک اندیشهسازان شرکت این فعالیت از فناورانه دررح کت

در ما محصوالت کرد: بیان و گفت هوا تصفیه در3زمینه هوا تصفیه و صنعتی نیمه هوای تصفیه خانگی، هوای تصفیه بخش نوع

بز مباراشل فوالد با بخش این در که است صنعتی همکارگ بهرکه دارد که آلیاژهایی با خانگی هوای تصفیه اینکه بیان با داشتیم.او ی

مبا فوالد افزود: میپردازد، هوا هرمرتصفیه فوالد و اصفهان آهن ذوب اصفهان، شزکه جمله از کهرگان هستند کشور فوالدی کتهای

همکا آنها داربا اینکهری بیان با است.او دانشبنیان حوزه در ما چالشهای جمله از داخلی محصوالت به اطمینان عدم متاسفانه یم.

مبا فوالد افزود: میپردازد، هوا تصفیه به دارد که آلیاژهایی با خانگی هوای هرمرتصفیه فوالد و اصفهان آهن ذوب اصفهان، اززکه گان

ش همکارجمله آنها با که هستند کشور فوالدی دارکتهای ماری چالشهای جمله از داخلی محصوالت به اطمینان عدم متاسفانه یم.

است.ق دانشبنیان حوزه بیشتردر افزود: مشتریشی سالرین از ما هستند. تنفسی مشکالت دارای افراد و آالینده مولد صنایع ما یان

دستگاه93 نمونه اولین که کردیم آغاز را خود فعالیت هوا تصفیه های سیستم انواع تولید و طراحی زمینه در تخصصی صورت به

ش این خانگی هوای سالرتصفیه در تکنولو96کت با انحصاژهمراه شد.قری بازار وارد بیشتری افزود: مشتریشی مولدرین صنایع ما یان

سال از ما هستند. تنفسی مشکالت دارای افراد و هوا93آالینده تصفیه های سیستم انواع تولید و طراحی زمینه در تخصصی صورت به

ش این خانگی هوای تصفیه دستگاه نمونه اولین که کردیم آغاز را خود سالرفعالیت در تکنولو96کت با انحصاژهمراه بازارری وارد ی

همکا با و ایمینو همت به دایان همرسانی رویداد محیطرشد.سومین و بهداشت ایمنی، واحد (زی باHSEیست همچنین ایمیدرو (

واحد مدیران هایرشHSEحضور گذازکت سرمایه های صندوق مدیران دانشگاهیان، خصوصی، بخش مدیران ایمیدرو، ی،ریرمجموعه

روز صبح رسانه اصحاب و ها ب16شتابدهنده ایمیدرو همایش سالن در ایمینورآبان همت به دایان همرسانی رویداد شد.سومین گزار

همکا با محیطرو و بهداشت ایمنی، واحد (زی واحدHSEیست مدیران حضور با همچنین ایمیدرو (HSEهایرش یرمجموعهزکت
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گذا سرمایه های صندوق مدیران دانشگاهیان، خصوصی، بخش مدیران روزرایمیدرو، صبح رسانه اصحاب و ها شتابدهنده آبان16ی،

شد.گزارربایمیدروهمایشسالندر

)۲۰:۴۸-۰۱/۰۸/۰۸(استکشوردرفوالدتولیداساسیکنراصفهانآهنذوب

خب جعفرپایگاه -رضا نیوز درآمد ذوبری در حضور با دانا بیمه مدیران از تعدادی و مدیره هیات عضو حسینی داود سید مدیرعامل، ی

ای با تولید خط از بازدید ضمن اصفهان معاونرآهن بهرامی مهدی و اقتصادی و مالی معاون سلیمی احمد مدیرعامل، رخصتی ج

کردند.گفتگومابینفییرهمکاتوسعهخصوصدرودیدارکترشاجتماعیخدماتوپشتیبانی

تح دشمن هدف کنونی شرایطی در اینکه به اشاره با دیدار این در یکررخصتی تولید و است کشور اقتصاد به زدن ضربه و مهمریم کن

نشان این و دهد افزایش را خود تولید توانسته اصفهان آهن ذوب شرایط این در : گفت باشد، می دشمنان های توطئه با مقابله برای

است.کترشاینپوالدمردانهمتاز

ش اول اولویت انسانی های سرمایه سالمت اینکه به اشاره با اصفهان آهن ذوب عامل سالمترمدیر و درمان موضوع است،گفت: کت

هرکا بایستی میتواند هرچه ذوبآهن و است مهم بسیار شزکنان این تالشگران قبال در خود مسئولیت تا کند انجامرینه به را کت

برساند.

همکارجعف توسعه اینکه به اشاره با نیز دانا بیمه مدیرعامل بودری جلسه این اهداف از تعامالت کیفی سطح ارتقاء و مابین فی های ی

بز از یکی اصفهان آهن ذوب یکیرگترگفت شک بی و است نظیر بی منطقه در که باشد می کشور فوالدی محصوالت کنندگان تولید ین

است.آنتولیداتومجموعهاینوجودکشور،افتخاراتاز

اصفهان آهن ذوب اینکه به اشاره با مهمتروی از یکی صنعتی عظیم مجموعه این شد: آور یاد است کشور در فوالد تولید اساسی ینرکن

اث میرصنایع قدردانی اصفهان آهن ذوب پوالدمردان و کشان زحمت تمامی از و باشد می کشور کالن اقتصاد و تولید بخش در گذار

هستند.صنعتپرچمشدنبرافراشتهباعثکهکنم

بهت که شد تالش راستا این در و دارند خود انسانی های سرمایه به خاصی توجه آهن ذوب مسئولین افزود: دانا بیمه ینرمدیرعامل

شود.گرفتهنظردرمجموعهاینبازنشستگانوشاغلینبرایخدمات

باید راستا این در و است تولید برای مهم عناصر از یکی امنیت افزود: وروی شناخت کند می تهدید را سازمان که خطراتی و ها یسک

کنند.میحفظراتولیدیسک،راینقبولباگذارانبیمهواقعدرودادقراربیمهپوششتحتراآن

و جامعه بر حاکم اقتصادی شرایط به نیز آهن ذوب اقتصادی و مالی معاون سلیمی کارراحمد و کسب حوزه در متعدد های یسک

ش نقش گفت: و کرد پوششراشاره در بیمه های میرکت و است مهم بسیار مختلف های زمینه در کار و کسب بر حاکم های یسک

شد.انجاممنظورهمینبهجلسهاینوباشدگذارتاثیرتواند

کا بیمه کیفی سطح ارتقاء مهمتروی از یکی را ورکنان شاغلین درمانی پوشش افزود: و دانست جلسه این در بررسی مورد موضوعات ین

ش های دارایی و اموال محاسبه و اینربازنشستگان پوشش منظور به اینرکت در مثبتی نتایج به که بود جلسه این موضوع ها یسک

رسیدیم.موارد
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نیوزمعدنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۷:۴۰-۰۱/۰۸/۱۵(استدادهکاهشراخودآبمصرفدرصد50گذشتهسال10طیاصفهانآهنذوب

خب مدیرپایگاه فروش شیشه -منصور نیوز درآمد مدیری استاندارکل بحران شریت عامل مدیر ساسانی ،حسن ایری منطقه آب کت

ش این مسئولین از جمعی و اصفهان شنبهراستان این14کت، مسئولین دیگر و مدیرعامل با اصفهان آهن ذوب در حضور با ماه آبان

کردند.مدی گفتگو آب بهینه مصرف های روش پیرامون صنعتی عظیم مدیرمجتمع استاندارکل بحران یکریت را اصفهان آهن ذوب ی،

مشارش و اجتماعی های مسئولیت اجرای در موفق و پیشرو شرکت این افزود: و دانست جامعه مسائل حل در حمایترکت جهت کت

بیما شیوع بحران با مقابله اربعین، راهپیمایی اینراز از مواردی و مختلف نقاط در زلزله و سیل از دیده آسیب مردم به کمک کرونا، ی

باشد.میتقدیرقابلکهداشتهفعالکترمشادست

این در آب مصرف سرانه و کردند عمل خوب بسیار آب مصرف جویی صرفه در اصفهان مردم گفت: استان در آب کمبود به اشاره به وی

اند.کردهعملخوبآبمصرفکاهشدرنیزصنایعاینکهضمناستکمترکشورهایاستانتمامازاستان

مدیرمدی استاندارکل بحران بسیاریت مشکالت ایجاد موجب رود، زاینده خشکی داشت: اظهار وری است شده استان آب تامین در ی

نرفت.کشتیرزرودزایندهاطرافدریزکشاورمستعداراضیازمترهزار100گذشتهسال

وزارت توسط باید و شده تدوین آن راه نقشه که است اصفهان مردم و مسئولین جدی خواست رود زاینده احیای گفت: فروش شیشه

شود.دنبالنیرو

عملیاتی را آب بهینه مصرف های روش و باشند داشته بهینه مصرف بسته باید کننده مصرف های بخش همه شرایط این در افزود: وی

شد.گزارربهدفهمینبانیزامروزجلسهکهکنند

هایرای فعالیت گفت: صنعتی عظیم مجمع این عملکرد وسعت به اشاره با جلسه این در نیز اصفهان آهن ذوب مدیرعامل رخصتی ج

ش این و شود نمی محدود ساختمانی مقاطع و فوالد چدن، تولید به آهن نیررذوب از …وکت و نسوز تولید آهک، تولید واحد گاه،

دارد.قرارسبافوالدکترشآنهاکناردروداردوجودآهنذوبدرکارخانهچندگفتتوانمیواقعدراست.برخوردار

ش این توسعه های پروژه اما است، آبه حق دارای رسمی اسناد طبق اصفهان آهن ذوب اینکه وجود با افزود: دارایروی گذشته از کت

سازپیوست بهینه پیوست و محیطی عظیمزیست مجتمع این در موضوعات این اولویت دهنده نشان این که است آب مصرف ی

باشد.میصنعتی

ش این افزود: اصفهان آهن ذوب جارمدیرعامل سال در که تولید افزایش وجود با باالترکت ثبت به منجر ابتدایری از تولید میزان ین

طی شد، گذشته10تاسیس پروژه50سال انجام با آینده سال کند می تالش برنامه طبق و است داده کاهش را خود آب مصرف درصد

برساند.حداقلبهرارودزایندهازآببرداشتاطراف،شهرهایپسابازاستفاده

مدی ، اینکه به اشاره با حالررخصتی در خاصی مشکل بدون تولید خوشبختانه گفت: است، شده انجام خوبی به کنون تا بحران یت

کنیم.پیدادستامسالتولیدیاهدافبهکترشتالشگرانهمههمدلیباامیدوارمواستانجام
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گذا قیمت در افزود: انرروی های حامل سایر و آب انرژی یارانه از اصفهان آهن ذوب که شود توجه امر این به باید نیز برخوردارژی ی

باشد.میفوالدیهایکترشسایرازبیشتریارانه،اینازیربرخورداعدمدلیلبهکترشاینمحصوالتشدهتمامقیمتونیست

ش عامل مدیر ساسانی استرحسن صنایع به مربوط آب، تامین اصلی های اولویت از یکی گفت: نیز اصفهان استان ای منطقه آب کت

است.نیامدهوجودبهتولیددرخاصیمشکلصنایع،اینومسئولینیرهمکاباتاکنونکه

بسیا افزود: اصفهانروی آهن ذوب آب تامین هدف با سدها، جمله از منطقه این در آب تامین به مربوط تجهیزات و امکانات از ی

کنیم.تالشصنعتبخشآبتامینبراییم،رداوظیفههمامروزواستشدهایجاد

شد.انجامتوافقاتیآبیرگذاقیمتوبهینهمصرفهایشیوهخصوصدرجلسهایندراستذکرشایان

آنالینفلزاتنیوز،معدنیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۲۶-۰۱/۰۸/۲۲(نرسانیداصفهانآهنذوباستخوانبهراکارد

گذا سیاست تناقض ، روز رصد اختصاصی گزارش سازمانربه و اقتصاد صمت، نیرو، نفت، وزارت مجموعه پنج در گرفته صورت یهای

مواجه جدی چالشی با فعلی وضعیت ادامه با آنها تولید روند که کرده ایجاد فوالد تولیدی واحدهای بین در را خاصی شرایط بورس

گذا قیمت شود. دستورمی نری افزایش انرری، های حامل سژخ گمری، های تعرفه کاال، بورس در قیمتها ورکوب اولیه مواد تأمین کی،

شدزتو خواهد واحد نتیجه یک به منجر نهایت در سازمانهاست از یکی تصمیمات ماحصل کدام هر که فوالد زنجیره در معدنی مواد یع

تولیدیست.واحدهایشدنکوچکنتیجهدروتولیدکاهشخطرآنو

ش میان شردر هر از بیش اصفهان آهن ذوب فوالد، کننده تولید دیگرکتهای موادرکت واردات مشکل کند. می حس را چالشها این ی

نیست ماجرا پایان این اما شده برطرف اصفهان ذوب در گرفته صورت تمهیدات با هرچند شدزاولیه گفته که مواردی به توجه با یرا

تم از ای عمده مدیربخش دررکز رقابتی جایگاه ندادن دست از میان این در و باشد داخلی مشکالت کردن برطرف صرف باید یتی

آو ارز المللی، بین درربازارهای اندیشی چاره و تولید افزایش داخلی، نیاز تأمین محصوالت، کیفیت افزایش صادرات، از حاصل ی

بود.خواهدوابستهآنهابهکتیرشهرمماتوحیاتکههستنداهمیتیبامواردازیمرتحموضوع

جا سال در اصفهان آهن بهترذوب تاری عملکرد ازرین بیش بحران که کرد انکار توان نمی همه این با و گذاشت نمایش به را خود یخ

دیگ زمان انگاررهر و نشده اندیشیده برایش ای چاره گیر تصمیم مدیران اشراف علیرغم که بحرانی نزدیکست. تولیدی واحد این به ی

ق نیم از بیش با اصفهان آهن ذوب که انگار ذکرنه قابل های آورده کشور صنعت در حضور مدیرانرن و زده رقم را صنعتزی به را یادی

است.کردهمعرفیکشورفوالد

مدی ثمره که دهد می نشان اخیر سالهای در اصفهان آهن ذوب متفاوت بارچهره اما شود موجب را نتایجی چه تواند می درست یت

گذا قیمت تیررس از که کشورست صنعت و اقتصاد کل از بخشی نهایت در اصفهان آهن ذوب که فراموش نباید همه دستوراین یری

شد.خواهدمنجررایرناپذیجبراناثراتاصفهانآهنذوبتولیدنوعبهتوجهباموضوعاینونیستاماندرایابالغیهو

شده تعیین عدد مثال عنوان ن2500به تعیین مبنای گاز مکعب متر هر برای بهرتومان تولید های واحد و ها پتروشیمی برای گاز خ
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عمده بخش که را خود گاز بهای اصفهان آهن ذوب تا شد باعث آن مطلوب به برداشت یا و قانون ناقص اجرای اما بوده احیا روش

ب تأمین صرف آن از میرای که شود می بیشتر زمانی مسئله وخامت کند. پرداخت معیار و متر همین با شود می کارخانه نیاز مورد ق

دارد.نیازطبیعیگازمکعبمترمیلیون250ساالنهخودنیازموردقربتأمینبرایکارخانهاینبینیم

هنوز اما کند می خودنمایی ها قیمت افزایش بر ملموسی طور به آن نتایج که است مسائلی دیگر از کاال بورس در اولیه مواد عرضه

تدبی هیج ارربدون قابل جهت این از محصوالت نهایی قیمت در موجود تورم از بخشی و است انجام حال در مجموعزی است. یابی

شاهد اخیر سنوات در تا شده موجب اشتباه تصمیمات خصوصراین بازار بر حاکم تبعاتکود که باشیم فوالدی طویل محصوالت در ًا

داشت.خواهدهمراهبهنقدینگییقرتزبرایجدی

ارزش با محصوالت سبد کردن متنوع نیز و محصوالت شده تمام قیمت کاهش منظور به اصفهان آهن ذوب در تالشها همه وجود با

تیغ اما باالتر گذارافزوده گرفتهریل صورت اقدامات از ای عمده بخش تواند می و است تیز بسیار سازمان و نهاد چند توسط اشتباه ی

دهد.قرارالشعاعتحتراتولیدیواحدایندر

محصوالت70 فروش همچنین رسد. می فروش به کاال بورس در که است اصفهان آهن ذوب اختیار در کشور تیرآهن تولید درصد

کالف، کششی، ساده میلگردهای مانند نیز آرصنعتی فلریل، های سازه سزک، که گیرد می انجام بورس در بورسری در قیمتها کوب

گذا قیمت از ناشی فرمول با دستورکاال انرری بورس در است. فروش از حاصل مالی منابع تأمین برای جدی تهدید فروشژی که هم ی

نیست.بهترشرایطگیردمیصورتآنجادرقطرانوبنزونمانندفرعیمحصوالت

تولید جهاد میدان در حضور نیست؟ عجیب اصفهان آهن ذوب مانند واحدی در تولید افزایش روند آیا وجود این با که اینجاست سؤال

د باید ندارد صدا دست یک که کرد قبول باید اما است فرهنگ یک اصفهان آهن ذوب برای که ذوبرسالهاست در آنچه از درستی ک

کا که رود می انتظار امر مدیران از گرایانه مطالبه و مصرانه پایان در باشد. داشته وجود دادنست روی حال در اصفهان نکنندرآهن ی

بسیا مشابه سرنوشت و برسد اصفهان آهن ذوب استخوان به کارد شودرکه تکرار برایش سابقه با و قدیمی برندهای از ادامهزی با یرا

دارد.واقعهازقبلعالجبهنیازکهشودمیحسیرخطفعلیروند

)۱۶:۱۹-۰۱/۰۸/۱۸(فوالدتولیدهاییژتکنولوینرتجدید

تکنولو وژردپای مثل بهروزشده فوالدی محصوالت و تولید دستگاههای مانند نقاط تمام در فوالد، کارخانههای در فناوری از استفاده مرحله اولین میشود. دیده گالوانیزه، ساخترق در ی
است.سفتوسختچدنازخامفوالدتولیدفوالد،

اینژتکنولو ارتقاء و توسعه بنابراین است؛ کشورها همه پیشرفت و دیگر صنایع مادر به صنعت این تبدیل در مهم عاملی فوالد، تولید ی

تکنولو از استفاده بدون صنعت، ارتقاء و توسعه دارد. باالیی اهمیت کشور هر درآمد و زندگی کیفیت حفظ برای روز،ژصنعت یهای

است.امکانناپذیرگاهیوسختیرکا

تکنولو ردپای همیشه همین برایژبرای میشود. دیده فوالدی کارخانههای محصوالت تا تولید دستگاههای ساخت مراحل اولین در ی

بخوانید.آخرتارامطلباینفوالدیصنایعدربهکاررفتهیرفناوبابیشترآشنایی

تکنولو با تکنولوژآشنایی فوالدردپای تولید فوالدیژی محصوالت و تولید دستگاههای مانند نقاط تمام در فوالد، کارخانههای در ی
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و مثل فناوربهروزشده از استفاده مرحله اولین میشود. دیده گالوانیزه، سفتوسخترق چدن از خام فوالد تولید فوالد، ساخت در ی

است.

فوالدساربهطو مراحل به میتوانیم را فوالد تولید فرایند فوالدسازکلی و اولیه فوالدسازی کنیم. تقسیم ثانویه تولیدزی به مربوط اولیه ی

نوردکا مانند متفاوت راههای از متنوع فوالدی محصوالت ساخت به مربوط ثانویه مرحله و خام فوالدرفوالد تولید روشهای است. ی

از:عبارتاندخام

سنگژتکنولو روش این در است. آهن غیرمستقیم احیای برای روشی بلند بلندکوره کوره روش فوالد تولید ککی و آهک با آهن

اکسی توسط و میکنند تبدیل مذاب فوالد به را آهن مبدل، یک در سپس میشود. بلند کوره وارد خام چدن و آهن تولید ن،ژبرای

شود.تولیدخامفوالدتامیگیرندراآنناخالصیهای

بلند کورههای از فوالد تولید برای گذشته اOHFدر اچ تکنولوف(او پیشرفت با امروزه اما میکردند؛ استفاده جدیدژ) نسل کورههای ی،

BOFا او ازف(بی خود، محصوالت تولید و خام فوالد تهیه برای آهن ذوب کارخانه ما کشور در گرفتهاند. را قدیمی کورههای جای (

میکند.استفادهبلندکورهروشفوالدتولیدیژتکنولو

الکتژتکنولو قوس روش به فوالد تولید روشری الکتEAFیکیدر کورههای از استفاده اسفنجی،ربا آهن فوالد، قراضههای ذوب و یکی

با آنزمواد از کمتر اما است؛ جدیدتر بلند کوره روش به نسبت روش این بااینکه میشوند. تولید محصوالت صنعتی، و خانگی یافتی

دارد.نقشجهاندرفوالدتولیدبرای

فناو توسط روش این با فوالد میدرتولید و پرد مانند گوناگونی جدیدتریهای میگیرد. صورت رایجترکس و تکنولورین تولیدژین ی

مید روش مستقیم، احیای روش در فناورفوالد از اهواز و اصفهان فوالد کارخانه دو ایران در است. قوسرکس روش به فوالد تولید ی

میکنند.استفادهیکیرالکت

عمل در میشود. استفاده آهن اکسید از ناخالصیها، کردن پاک و فوالد به چدن تبدیل برای روش این بازدر کوره توسط فوالد ساخت

زمان روش این انجام میدمند. مذاب مواد و چدن به گرم هوای ناخالصیها، گرفتن برای اززاکسیداسیون همین برای و میبرد یادی

نمیشود.استفادهیادزفوالد،تهیهدرآن

تکنولو فوالد، و آهن صنعت وجود ابتدای انرژاز کاهش برای تالش و ماشینآالت تجهیزات، ساخت با پایژی تولید، روشهای در ی

فناو نیز امروزه کرد. باز صنعت این به را سبکرخود محصوالت و تولید روشهای ارتقا برای صنعت، این به کمک برای مختلفی یهای

آمدهاند.بوجودبادوامو

تکنولو پایه بر فوالدی محصوالت ساختمانساژمعرفی در استفاده بهخاطر فوالد، خودروسازیصنایع نقشزی، دیگر، موارد و گاز انتقال ی،

وی باید فوالدی محصول هر فوالد، و آهنآالت متفاوت کاربردهای به توجه با دارد. ما زندگی زوایای تمام در داشتهژپررنگی خاصی گی

فناو از محصوالت از برخی تهیه در همین برای محصوالترباشد. میشود. استفاده خاصی شدهزیهای ساخته تولیدات از برخی یر

هستند:فوالدتولیدیژتکنولوتوسط

سا باعث فنی دانش پیشرفت هستند، دنیا فوالدی صنایع تولیدات اولین از تیرآهنها فوالدیبااینکه بارگازتیرآهن آنها بیشتر ی

هزمحیط شدن کم و درزیست تیرآهنها فوالد، دردنیای شدهاست. آنها تولید ،IPEمدل4ینه INPزنبو النه و هاش تولیدر، ی

میشوند.

پ فوالدی محصوالت از میلگردها ساختمانسارمیلگردامروزه، در میلگردها پررنگ نقش به توجه با هستند. زندگی زوایای تمام در یزکاربرد
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تکنولو صنعت، اصفهانژو آهن ذوب ، داخلی فوالد کارخانههای بین در داشتهاست. آنها قیمت کاهش در اساسی نقشی امروز به تا ی

میکند.استفادهزلزله،ضدحتیباکیفیت،میلگردهایساختبرایفوالدتولیدیرفناوینرجدیدتاز

اصلیت از وریکی میلگرد، کیفیت سنجش فاکتورهای باکیفیتتزین جزء لحاظ این از آهن ذوب محصوالت و است آن مقاطعرن ین

باالت اهمیت سازندگان برای بازار در آهن ذوب میلگرد قیمت همین برای دارند. قرار استاندارد محدوده در و میشوند یردستهبندی

دارد.برندهاسایربهنسبت

ض دلیل به فوالد از نوع زنگاین ضد دررفوالد دارند. باالیی مقاومت ضربه و دمایی تغییرات خوردگی، سایش، برابر در باال، کربن یب

تکنولوزکارخانههای از آهن، ذوب مانند ایران در بسیاژیادی و ایران در حاضر حال در میشود. استفاده ضدزنگ فوالد تولید ازری ی

دارند.نانوفوالدباآنینیزجایگبرایسعیژاپنمانندکشورهاازبعضیامااست؛کربنیفوالدنوعازضدزنگفوالددنیا،کشورهای

فناورقورو با که است آهن و فوالد جنس از صاف محصولی مانندرق مختلفی انواع محصول این میشود. تولید سرد یا گرم نورد ی

دارد.روغنیورنگیگالوانیزه،سیاه،قرو

فوالددنیاییهایژتکنولوینرآخمعرفی

تکنولو به ویژهای توجه محصوالت، کیفیت بهبود برای همیشه فوالد وژتولیدکنندگان تحقیق با همین برای دارند؛ جدید یهای

جدیدت پایه بر خود محصوالت تولید برای مختلف، فناورآزمایشهای مواردرین میکنند. تالش جدیدتزیها، از فناوریر یهایرین

هستند:محیطیآلودگیهایکاهشومحصوالتکاربردبهبودباقابلیتفوالدصنعت

تکنولو1 هیدروژنآخژ- با فوالد تولید جدیدتری و فناورین تکنولورین از استفاده دنیا، فوالد صنعت در هیدروژی با فوالد سب(نژی )زفوالد

کردهاند.انتخابفوالدتولیدبرایراککبهجاینژهیدروازاستفادهیرفناوآلمان،وژاپنیکا،رآممانندکشورهاییاست.

است.آهنوفوالدصنعتدریژتکنولونقشینریباتزاینونمیشودیستزمحیطوهواآلودگیبهمنجرفوالدتولیدروش،اینبا

فوالد2 -MMFXفناو پایه امروربر دنیای نانودر فناوزی دارد.ری، مختلف محصوالت کارایی و کیفیت شدن بهتر در مهمی نقش نانو ی

فناو تکنولوراین از جدیدی نسل ایجاد باعث نانو از استفاده با فوالدی کارخانههای از برخی کردهاست. پیدا راه نیز فوالد دنیای به یژی

شدهاند.MMFXاسمبهضدزنگفوالدتولید

ساختمانسا مانند مختلف صنایع در فراوانی کاربردهای فوالد نوع کشاورزاین کارخانههازی، این همچنین دارد. فضا و هوا حملونقل، ی،

میکنند.تبدیلMMFXمیلگردبهراMMFXفوالدنانو،وفوالدتولیدیژتکنولوازاستفادهبا

تکنولو با همگام کارخانههای ایرانکارخانههایژمعرفی در خود،زی بازار داشتن دست در و فوالد صنعت از نماندن عقب برای یادی

تکنولو با فناوژهمگام ازجمله میروند؛ پیش روز بومیساریهای به میتوانیم ایران فوالد صنعت در موجود تززی قطعات، پودرری یق

کارخانههای کنیم. اشاره بهروز تجهیزات از استفاده و بلند کوره به ایرانززغالسنگ در فوالدی محصوالت تولیدکنندگان از برخی یر،

دارند:روزیهایرفناوپایهبرخودمحصوالتبهبودبرسعیهموارهکههستند

اصفهانآهنذوب

کهرمبافوالد

یزدبافقفوالد

اهوازفوالد

بنابظفر

فوالدتولیدهاییتکنولوژینترجدیدادید:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۱۰/۲۵یکشنبه

۱۷۸
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا



تکنولو از خود محصوالت تولید برای فوق الکتژکارخانههای قوس روش یا بلند کوره روش ضدزنگ، فوالد تولید میکنند.ری استفاده یکی

تکنولو از محیطژاستفاده از حفاظت و نهایی قیمت کاهش محصوالت، مقاومت افزایش باعث فوالد صنعت در برایزی میشود. یست

فناو مختلف انواع از استفاده در سعی بازار گسترش و موقعیت حفظ برای همواره کارخانهها بیشتر استفادهرهمین دارند. فوالد تولید ی

صاد و برتر کارخانههای به را آهن ذوب مانند صنعتی واحدهای محصوالت، عرضه و تولید مختلف مراحل در فنی دانش تبدیلراز کننده

کردهاست.
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سازمان

)۰۹:۲۳-۰۱/۰۸/۱۶(شدکشورازارزیوروهزار330خروجی،مانعزساککهایدوراسیونیزسابومی

با درب و تخلیه های ماشین های مدیزدوراسیون در حساس قطعات جمله از روندرکن می شمار به شیمیایی مواد و کک تولیدات یت

تح اما شوند تامین خارجی کشورهای از بود مقرر گذشته های سال در هارکه دیم راه هایرَسد آهنی ذوب شدند. تجهیزات این یافت

همکا با همت شربلند از یکی حدودری در را تجهیزات این خویش تجربه و دانش ، اراده گوهر با دیگر، بار داخلی توانمند های 550کت

سا بومی سال نیم و یک حدود طی و نموده طراحی نقشه بززشیت دستاورد این کردند. اینری تالشگران از چند تنی با گفتگو در گ

است.شدهدادهقرارکنکاشموردعرصه

ت خرمحمدحسین مدیر ارکان و روسیه جنگ شروع با : گفت اصفهان آهن ذوب تجهیزات اقالموید تهیه در هایی محدودیت کراین،

است.آمدهوجودبهکشوربرایقرشکوبلازخاص

ا کشور : افزود انرووی کمبود ، شده مواجه آن با که جنگ مشکالت دلیل به نیز ساختژکراین بر موضوع این که کند می تجربه را ی

است.داشتهمستقیمتاثیرنیزآنهاتحویلوقطعات

دادیمقرارهدفیرجاسالدررادرصدیپنجیزسابومی

خ سارمدیر بومی که خبر این اعالم با اصفهان آهن ذوب تجهیزات قب5یزید که کاالهایی خادرصدی از شد،ازراًل می تامین کشور از ج

مهمت مدیرجمله این اهداف جارین سال در تصریت است، ساری بومی شرایط این در : کرد کشورمانزیح داخل در تجهیزات و قطعات ی

شود.میدنبالجدیتبانیزاصفهانآهنذوبدررویکرداینواستیافتهاهمیتپیشازبیش

س رفیعی خرمسعود مدیرپرست این در ساخت قطعات داخلرید در آنها ساخت امکان که تجهیزاتی و قطعات : کرد اضافه نیز یت

گیرد.میانجامادارهاینیقرطازآنهایزسابومییرپیگیندارد،وجودکشورازجرخاازشانتامینیاوکارخانه

کر منظور بدین : افزود برداووی فرایندرکی سپس و شده انجام کننده درخواست قسمت فنی دفتر توسط تجهیزات از نقشه تهیه و ی

گردید.آغازیترمدیاینتوسطضوابطبامنتخب،مطابقداخلیتوانمندکترشیقرطازآنساخت

خرس شرپرست ساخت قطعات تصرید بارکت درب های ماشین های دوراسیون ساخت خصوص در : کرد سالزیح در نیز تخلیه و کن

خ91 پیگیردرخواست آن خارجی برید طی لذا نشد میسر تجهیزات این واردات که گردید مدیرگزاری با مستمر جلسات تولیداتری یت

ش توسط سال، نیم و یک زمان مدت در تجهیز دو این شیمیایی، مواد و سارکک ماشین مدیزکت این به و شد ساخته اصفهان یتری

گردید.تحویل

شدکشورازارز،یوروهزار330خروجمانعکهیزسابومی

ه با و کشور داخل در تجهیزات این : گفت برزرفیعی بالغ ای حدودرمیلیارد30ینه لذا و شدند ساخته ازیال ارز330ًا خروج یورو هزار

آمد.بعملیرگیوجلکشوراز

باز کاردان بهرامی رضا مدیراحمد در خرگانی شریت تجهیزات هرید برآورد فنی، های بررسی از پس : گفت نیز همچنینزکت و ینه

۶
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ش از ها، نقشه همکارتکمیل سابقه که داخلی توانمند های ازرکت بازدید از پس و آمد بعمل دعوت داشتند، اصفهان آهن ذوب با ی

شد.گزارربمناقصهوگردیداخذپشنهادات،آنهاشرایطبررسیومحل

ب مناقصه طی در : داشت اظهار شربهرامی شده، سارگزار ماشین هازکت دوراسیون این ساخت و گردید اعالم برنده عنوان به اصفهان ی

گرفت.عهدهبررا

س محمدی جان رضا واحدرحسن حدود2پرست اینکه به توجه با : داشت اظهار نیز کک بات10تولید عمر از برخی3یرسال گذرد، می

های توقف دلیل این به و شدند استهالک دچار قسمت این تجهیزات کهزاز بودیم شاهد را کیفیریادی و کمی افت مانند هایی یسک

داشت.پیدرراتجهیزاتتعمیراتهایبرنامهگرفتنقرارالشعاعتحتوتولید

مدی کمک به : افزود ساروی محوطه ساختمان، و راه نت و مکانیک نت های نیززیت و گرفت انجام ها دوراسیون این تعویض برای ی

شد.تهیهتجهیزاتازالزمهاینقشهویربرداکیوکر

شدانجامتوقفبدونها،دوراسیونیزانداراهوتعویض

واحدرس ش2پرست در کک اندارتولید راه و تعویض عملیات طول در : کرد نشان خاطر درزکت توقفی گونه هیچ ها، دوراسیون این ی

بات کک مکانیک،بر3یرتولید همکاران از لذا و نداد مدیرخ همچنین و تکنولوژ و راهبرق زمینهریت این در که سنگین آالت ماشین و ی

نمایم.میقدردانیوتشکرداشتند،خوبیبسیاریرهمکا

اسکند مدیریوسف مکانیک تجهیزات معاون انداری راه از پس : گفت نیز شیمیایی مواد و کک تولیدات باتزیت شمارهری همت3ی به

سال در اصفهان آهن ذوب نگهدا91تالشگران و تعمیرات انجام به نیاز دلیل به تولید فرآیند تداوم فراوانیر، های چالش با تجهیزات از ی

بود.مواجهحساسقطعاتجهتتعمیراتیهایفرمپلتبینیپیشعدموفنیکرمداورزرو،نقشهقطعاتوجودعدمجملهاز

ش ادامه در : افزود اروی تحوکت دلیل به فسخرکراینی طرفه یک صورت به را قرارداد و زد باز سر تجهیزات این ساخت تعهدات از ها یم

نمود.

مدی تجهیزات هررمعاون متوسط طور به قطعه این : داد ادامه شیمیایی مواد و کک تولیدات بات15یت های سلول درب یکبار یردقیقه

ش از یکی توسط اقدام این که داشت تعویض به نیاز سالیان این طی لذا و کند می بسته و باز گرفتررا انجام داخلی توانمند های کت

گردید.یزانداراهونصبیرجاسالمهرماهدرروزشبانههشتطیو
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	با افزایش سرمایه 15 درصدی از محل سود انباشته ؛ سرمایه ذوب آهن به 7 هزار و 101 میلیارد تومان افزایش یافت (۰۱/۰۸/۱۸-۲۰:۴۱)
	حمایت تمام قد وزیر کار از برنامه ها و پروژه های ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۸/۲۱-۱۳:۰۶)
	توضیحات «ذوب» در خصوص عملکرد (۰۱/۰۸/۰۴-۱۴:۰۳)
	چه محصولاتی در روز چهارشنبه عرضه شد؟ (۰۱/۰۸/۰۴-۲۱:۰۷)
	ثبت رکورد جدید فروش در ذوب آهن و رشد 28 درصدی فروش (۰۱/۰۸/۰۷-۱۶:۱۱)
	مهر تایید حسابرس بر افزایش سرمایه ذوب آهن (۰۱/۰۸/۱۷-۱۰:۵۴)
	ذوب آهن از یک افزایش سرمایه کوچک ولی جذاب خبر داد (۰۱/۰۸/۲۳-۱۰:۱۸)
	تولید بیش از یک میلیون و494 تن، چدن مذاب در 6 ماهه اول سال جاری (۰۱/۰۸/۰۱-۱۳:۰۸)
	آماده توسعه صادرات به اروپا هستیم (۰۱/۰۸/۰۱-۱۵:۲۴)
	مدیر بازاریابی و صادرات شرکت اعلام کرد: صادرات 45 درصد محصولات "ذوب" و برنامه اروپا/ برگشت مبالغ و چند ریسک صنعت (۰۱/۰۸/۰۱-۱۱:۰۴)
	در نیمه نخست سال: "ذوب" درباره افزایش 24 درصدی قیمت فروش محصولات و ... توضیح داد (۰۱/۰۸/۰۵-۰۰:۱۳)
	برای 7 ماه سال ثبت شد: عملکرد ذوب آهن با کسب درآمد 24.5 هزار میلیاردی و جزئیات هزینه های انرژی (۰۱/۰۸/۰۹-۱۲:۰۰)
	بنابر اعلام مدیرعامل شرکت: نرخ گاز مصرفی ذوب آهن باید اصلاح شود/ لحاظ تولید کوره بلند و یارانه انرژی (۰۱/۰۸/۲۲-۰۰:۵۶)
	"ذوب" به میانگین مقدار فروش 213 هزارتنی رسید؛ شمش کالایی پرفروشترین محصول ذوب آهن (۰۱/۰۸/۱۵-۰۹:۲۸)
	سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور؛ استراتژی دشمن فشار همهجانبه، حداکثری تا آستانه جنگ نظامی است (۰۱/۰۸/۲۱-۱۷:۱۶)
	دیدار مدیران عامل شرکتهای فولادی زیرمجموعه وزارت کار با صولت مرتضوی؛ پراکندگی تصمیمگیری از چالشهای صنعت فولاد است (۰۱/۰۸/۲۸-۱۴:۳۲)
	بومی سازی دوراسیون های کک سازی توسط ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۸/۱۶-۱۰:۵۸)
	پیام تسلیت مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت شهادت هموطنان در حرم شاهچراغ (۰۱/۰۸/۰۷-۱۰:۰۵)
	خدمات بیمه سلامت به خانواده بزرگ ذوب آهن توسعه می یابد (۰۱/۰۸/۱۷-۱۰:۲۲)
	قطار شهری مشهد بر روی ریل ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۸/۲۳-۰۸:۵۰)
	هفتمین گردهمایی مدیران روابط عمومی زنجیره آهن و فولاد کشور با حضور شرکت فولاد خوزستان برگزار شد (۰۱/۰۸/۲۵-۱۰:۰۵)
	«ذوب آهن» آماده است؛ اگر دولت مشکلات را حل کند (۰۱/۰۸/۰۳-۱۳:۲۹)
	هوشیاری، اتحاد و همدلی راه گذر از بحرانها (۰۱/۰۸/۰۹-۲۰:۲۴)
	ذوب آهن اصفهان، پشتیبان طرح نهضت ملی مسکن (۰۱/۰۸/۱۰-۰۰:۱۵)
	ذوب آهن اصفهان توانایی انجام پروژههای سنگین با دانش داخلی را دارد (۰۱/۰۸/۱۱-۱۹:۱۱)
	تقویت کانونهای مصرف برای صنعت فولاد کشور حیاتی است (۰۱/۰۸/۱۱-۱۹:۱۱)
	ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان : مشکلات ذوب آهن اصفهان با وحدت رویه در سیاستگذاری حل می شود (۰۱/۰۸/۲۳-۱۶:۱۸)
	دیدار مدیرانعامل شرکتهای فولادی زیر مجموعه وزارت کار با صولت مرتضوی (۰۱/۰۸/۲۸-۱۶:۰۵)
	عملکرد ذوب جایی برای بحث نگذاشت! (۰۱/۰۸/۱۵-۱۵:۰۴)
	پیش بینی114 هکتار زمین جهت تولید سالانه 2.5 میلیون تن محصولات پایین دست در حوزه صنعت فولاد در منطقه ویژه اقتصادی لامرد (۰۱/۰۸/۱۲-۱۰:۵۶)
	هزار و 403 تن تیرآهن24تا30 ذوب آهن اصفهان به صورت سلف در قیمت پایانی 175,500 ریال فروش رفت. (۰۱/۰۸/۲۸-۱۶:۵۹)
	بومیسازی پیستونهای لوکوموتیو توسط ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۸/۰۷-۱۹:۲۹)
	وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: ضرورت تعریف بسته سرمایهگذاری در زنجیره فولاد کشور (۰۱/۰۸/۲۹-۲۱:۲۹)
	بهترین میلگرد برای ساختمان سازی در بازار کدام نوع میلگرد است؟ (۰۱/۰۸/۰۸-۱۴:۴۳)
	زیاندهی ذوب در نیمه نخست 1401 (۰۱/۰۸/۰۹-۱۶:۴۵)
	رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تشریح کرد: جزئیات سرمایهگذاری عظیم ذوب آهن اصفهان (#ذوب) در حوزه نیروگاهی (۰۱/۰۸/۲۱-۲۱:۰۰)
	شهردار مشهد : ذوب آهن اصفهان باعث افتخار همه ماست (۰۱/۰۸/۲۳-۰۰:۰۰)
	افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کورههای بلند ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۸/۰۹-۱۱:۱۸)
	به همت تلاشگران ذوب آهن اصفهان : بومی سازی دوراسیون های کک سازی،مانع خروج 330 هزار یورو ارز از کشور شد (۰۱/۰۸/۱۷-۱۱:۲۱)
	رویکرد ذوبآهن به شرکتهای دانش بنیان؛ زیستبومی برای ایدههای خلاق (۰۱/۰۸/۰۴-۱۵:۱۱)
	افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کوره بلند های ذوب آهن اصفهان (۰۱/۰۸/۰۹-۱۱:۲۹)
	مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد؛ بورس کالا چرخه معیوب قیمتگذاری را اصلاح می کند (۰۱/۰۸/۱۵-۱۶:۵۰)
	آمادگی ذوب آهن اصفهان جهت همکاری با شرکتهای معدنکاری (۰۱/۰۸/۱۱-۱۱:۰۴)
	ذوب آهن اصفهان به لحاظ فرهنگ بسیجی، سرآمد کشور است (۰۱/۰۸/۲۹-۱۵:۲۵)
	افزایش درآمد ماهانه "ذوب" در بازار صادراتی (۰۱/۰۸/۱۰-۱۵:۱۳)
	ضرورت یکپارچهسازی اکتشاف در بخش معدن/ تامین پایدار مواد اولیه اولویت ماست (۰۱/۰۸/۱۶-۲۲:۵۸)
	ریل ذوب آهن اصفهان در خدمت زوار امام رضا (ع) و مردم مشهد (۰۱/۰۸/۲۲-۱۴:۵۴)
	روابط عمومیها پل میان مردم و مسوولان هستند (۰۱/۰۸/۲۸-۱۲:۵۱)
	فراز و نشیب در بازارهای جهانی فولاد (۰۱/۰۸/۲۸-۲۰:۵۱)
	عملکرد ذوب آهن در دوره 7 ماهه چگونه بود؟ (۰۱/۰۸/۰۹-۱۴:۴۹)
	آیا وزن میلگرد بر قیمت آن تاثیر دارد؟ (۰۱/۰۸/۰۱-۱۶:۳۴)
	تحلیل جامع قیمت میلگرد آجدار طی مهر ماه (۰۱/۰۸/۰۱-۱۵:۳۵)
	رییس کارگروه ورزش ایمیدرو : ایجاد همدلی و همبستگی بین کارکنان هدف اصلی این مسابقات است (۰۱/۰۸/۱۰-۰۱:۴۱)
	24 کیلومتر ریل فاز یک خط 3 مترو در سه ماه تولید میشود/ دولت کمک نکند متروهای کشور تعطیل میشوند (۰۱/۰۸/۲۲-۱۵:۲۷)
	مدیریت شهری در حمایت از تولید ملی پیشگام است (۰۱/۰۸/۲۲-۱۸:۴۶)
	ریل ملی استانداردهای جهانی را دریافت کرده است (۰۱/۰۸/۲۳-۰۱:۳۰)
	جدیدترین آمار قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت اعلام شد (۰۱/۰۸/۱۵-۱۴:۴۱)
	ارائه توانمندی دانش بنیان ها در عرصه ایمنی، بهداشت و محیط زیست/ ضرورت اشتراک گذاری نیازهای فناورانه شرکت های معدنی (۰۱/۰۸/۱۸-۱۵:۵۱)
	ذوب آهن اصفهان رکن اساسی تولید فولاد در کشور است (۰۱/۰۸/۰۸-۲۰:۴۸)
	ذوب آهن اصفهان طی 10 سال گذشته 50 درصد مصرف آب خود را کاهش داده است (۰۱/۰۸/۱۵-۱۷:۴۰)
	کارد را به استخوان ذوب آهن اصفهان نرسانید (۰۱/۰۸/۲۲-۱۰:۲۶)
	جدید ترین تکنولوژی های تولید فولاد (۰۱/۰۸/۱۸-۱۶:۱۹)
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	بومی سازی دوراسیون های کک سازی،مانع خروج 330 هزار یورو ارز از کشور شد (۰۱/۰۸/۱۶-۰۹:۲۳)
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